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بّخبم*ةأ؟أفّىِأ

ا-صثصَصر.صسر

الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاهالعالمينربدلّهالحمد

بعد:.أما..أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمدنبيناوالمرسلين

النبويالمسجدوالحرامالمسجدلشؤونالعامةللرئاسةفيطيب

بينتقدمأنوالخدميةوالعلممةالدعويةورسالتهامسؤوليتهامنانطلاقاً

وأبرزوتاريخهانشأتهاالنبويالمسجدمكتبةعنموجزاًتعريفاًالقراءيدي

.والأثر"النشأة-النبويالمسجد"هكتبةالجديدالإضدارهذافيأقسامها،

العقدينخلالىالملحوظنموهاالمكتبةنشاطعلىالمطلعويلاحظ

الآني:فيالأخيرلن

علىتسهلحديثةفهرسهّوفهرستهاالمطبوعةكتبهاعددفيزياده-

طريق.بأيسرالكتابعلىالحضولالقارئ

بترمممهاالتلفمنوحفظهانحطوطاتهاوترتيبتنظيمإعادة-

حديثة.بأدواتوتعقيمها

439(.رقميةملفاتإلىوالمخطوطةالمطبوعةالكتبمنمحتوداتهاتحويل-



لاختياربالكتبالتزويدمراقبةحيمسامنلهاداعمةأقساماستحداث-

النبويالمسجدفيكونهافيومكانتهاالمناسبالكتاب

لتصلالأخرىباللغاتخاصاًقسماًتحويحيثالمعرفيالتنوع-

الجميع.إلىالمعلومة

ماوشراءالمعارضفيالمشاركةطريقعنالحديثةالإصداراتمواكبة-

جديد.هو

المسجدلشؤونالعامةالرئاسةمنمشاركةالكتابهذاإصدارويأقِ

للثقافةعاصمةًالمنورةالمدينةاختياربمناسبةالنبويوالمسجدالحرام

العالم.دولىمختلفمن،م1202هـ/ا434لعامالإسلامية

البلافىلهذههيأأنعلىوجلعزاللّّهأشكرالمناسبةبهذهوإنني

المنَريفينالحرمينلخدمةوطاقاتهاإمكاناتهاكلتقدمرشيدةحكومة

النثريفينالحرمينخادمرأسهاوعلىومعنوياًحسيّاًإعمارهماووزائرجهما

السموضاحبالأمينعهدهوليوسموالعزيزعبدبناللّهعبدالملك

العزيز.عبدبنسلمانالأميرالملكي

الحرامالمسجدلشؤونالعامالرئيسلمعاليوجلعزاللّهأسألكما

العزيزعبدبنالرحمنعبدالدكتورالشيخفضيلةالنبويوالمسجد



الحرمينخدمةفيموفقةجهودمنيبذلهفيماوالإعانةالتوفيقالسديس

وقاصديها.الشريفين

وكيلالعبيدسلممانبنعليالدكتورلمفضيلةأشكرأنيفوتنيولا

محمديوباوالدكتور/الحضرامي،النبويالمسجدلشؤونالعامالرئيس

المسجدومكتبةوالإرشادالتوجيهإدارهّفيالعاملينوالإخوه،النحوي

وجلعزالمولىسائلاالكتابهذاإخراحفيجهودهمعلىالنبوي

منمزيدبذلإلىدافعاًذلكيكونوأنالجزاء،وحسنالمثوبةللجميع

رسولمسجدلزوارالعلميةالخدماتأفضلتقدلمفيوالعطاءالجهد

!أَ.اللّه

،،،أجمعينوصحبهاًلهوعلىمحمدنبينامحلىوسلماللّهوصلى

الثبويالمسجدلشؤونالعامالرئيسنائب

الفالحاللّّهعبدبنالعزيزعبد





أاملأ:

يعلملاالدنياإلىبهوجاء،يعلملمماالإنسانعلمالذيدلّّهالحمد

شئا،!ربر!!صصألمجوبقمنأَخرَجك!موَألمحه!:القائل،يفهمولاشيئاً

علىالحمدوله)1(،!!مثكروتثعَلهـكهـغوَألأَ!دوَألأَضرَاَلئمغَلَكموَجَعَلَ

حينساتفضيلاخلقممقكثيرعلىوفضّلهمواصطفاهمالعلمأهلرفعأن

عط
ؤءض!ملتقهيمهحمسنماصل!!سسه!يممادتامقأضالفَتتاآلِّدينألكِنَنمبأَؤرَتنَاصمِّ):قال

)2(.!"صاالف!ضخلهرذَلفاللهنادنِبِاثخويورشمابقوجم!ثمهِّدمصِحد
"صرو*ءص

ألقة!)إنقامنهالخوفمكمنقلوبهمجعلأنعليهمفضلهومن

)3(.!عَزِبزيخد!رأدئَهَإفىألفلَمَئؤاعِبَادِهِمِ!

ضدقِهبرهانأميّطّكانم!منعلىالأكملانالأتمانوالسلاموالصلاة

ذلك،مثلأُقرئولاواحداًحرفاًقَرأأنلهيسبقفلم،ربهعنبهجاءفيما

.78النحلسورة(1)

.32فاطرسورة2()

.28فاطرسورة)3(



فصِّحلَت)كِنَنثالمبينالعربيالكتاببهذانطقأنالباهرةالمعجزةفكانت

.(1)!تعق!وولف!ميرغر!اثافزء1رتئهء1

الأممحضارهعلىدليلالكتبفيوالتأليفالمكتبةفإنبعدأما

وكانالتدوينظهوربعدالإسلاميالعصرفيالكتابةبدأتوقد

ماكللغتهمإلىنقلوافقدوالمكتباتالكتبتاريخفيدورللمسلمين

وفنونآدابمنابتكروهماكلوأضافوا،سابقتراثمنعليهحصلوا

ذلك.على

الأمويالعهدمطلعمنذبالظهورالإسلاميةالمكتباتبدأتوقد

بنمعاويةالخليفةأنشأهاالتي(الحكمة)بيتمكتبةذلكعلىمثالوأهم

منالخلفاءعهدفيوتطورت،دمشقبمدينةالخضراءقصرفيسفيانأبي

الملك.عبدبنوالوليدمروانبنالملكعبدمثلبعده

معاوية.بنيزيدبنخالدأقامهاالتيالأولىالعلميةالمكتبةوكذلك

حينسا3العباسيالعصرفيأوجهوالمكتباتبالكتبالاهتمامبلغوقد

.:3الايةفصلنتسورة(1)



العباسيالعصرخلفاءوجهفقد،والتأليفالترجمةحركةازدهرت

وأقبل،خاصةمكتباتبانشاءواهتموا،للمكتباتفائقةعنايةوحكامه

عهدفيذروتهابلغتحركةوهيواقتنائها،الكتبشراءعلىالناس

العامةالمكتباتعهدهفيأقيمتفقدهـ(2هـ-18)918المأمونالخليفة

يوصيالخاصةمكتبتهمرموقشخصلكلوأصبحوالمدارسالمساجدفي

.)1(وفاتهبعديأخذونهاالعلملطلبةبها

فيفجعلوهابالمكتباتالوؤراءوبعضوالأمراءالخلفاءاهتماموتتابع

وزيرهـ(2)47خاقانبنالفتح؛أولئكأشهرومن،وبيوتهمقصورهم

.العلوملأنواعجامعةمكتبةقصرهفيجعلفقد،العباسيالخليفةالمتوكل

مصرأعيانأحدهـ(048)تفاتكبنللمبشركانوكذلك

جداً.كبيرةمكتبهّوعلمائها

كانكماكبيرةمكتبةهـ(622)تاللّهلدينالناصرللخليفةوكان

نفائسفيهادارهفيضخمةمكتبةهـ(656)تباللّّهالمعتصمللخليفة

168الصوفياللطيفعبد/والمكتباتالكتابتاريخمنلمحات:انظر(1)



الكئب)1(.

حيمساالحاضر،عصرناحتىوازدهارتطورفيالمكتباتوظلت

والمكتباتبالأفرادالخاصةالمكتباتمثلالمكتباتأنواعجميعتوجد

الحلياالمعاهدومكتبات،العامةوالمكتبات،الدولةومكتبات،الخلافية

مكتباتمثلالمتخصصةوالمكتبات،المدارسومكتبات،والجامعات

المسجدمكتبةأهمهاومنبالمساجد،الملحقةوالمكتبات،المستشفيات

الدولةأسستهاالتيالكثيرةالمكتباتمنجزءهيوالتيالشريفالنبوي

فيوالمعرفةالعلمبنشرملوكهااعتناءضمنالزاهر،عهدهافيالسعودية

خاصة.السعوديةالعربيةالمملكةوفيكافةالعالمأرجاء

تستظل،العلمصروحمنشامخصرحالنبويالمسجدمكتبةإن

قديماًفيهاتخرجواالتيوالعلماءالعلمجامعة،-مم!اَّاللّهرسولبمسجد

وحديثاً.

الجهةالنبويالمسجدلشؤونالعامةالرئاسةوكالةرغبتوقد

الحضارةفيودراسات35.:صالخطيبعجاجمحمد/والمصادرالبحثفيلمحات(1)

4/491حلإسلاميةا



فيالعلميةالحركةإثراء!ماوأثرهاوبمناشطهاجهاللتعريفعنهاالمسئولة

مامنوؤوارومعتمرينحجاحمنالزائرينوإفادة!اَّادلّهرسولمدينة

تحويهلماللباحثينهاماًمركزاًأصبحتوقدعلميةوموادكتبمنتقتنيه

الكتبمنيطبعماكلولمواكبتها،المراجعوأمهاتالكتبنوادرمن

خاصبكتابتفردأنبحقجديرةفهي،والمجلاتالعلميةوالرسائل

نأاخترناالذيالكتابهذافكان.ذلكيقاربأوحقهاببعضيوفيلعله

في:جاءوقدوالأثر((النشأة-النبويالمسجد))مكتبةعنوانهيكون

:فصولوخمسةوتمهيد،،مقدمة

فيه.والكتابةالموضوعأهميةوتشمل:المقدمة

ويشمل::الت!مهيد

.المكتباتعلمفيألفمنأهم-1

المكتبة.تعريف2-

والمجتمع.للفردالمكتبةأهمية3-

والخاصة.العامةالمكتبةبينالفرق-4

.الإسلامفيالمكتباتأشهر-5

.المنورةالمدينةفيالوقفيةالمكتباتأهم6-



:مبحثانوفيه:النبويالمسجدمكتبةنشأةُ:الأولىالفصل

.النشأة:الأولالمبحث

الموح.:الثانيالمبحث

مباحث:ثلاثةوفيه؛المكتبةإدارة:الثانيالفصل

المكتبة.طاتتبعالتيالجهة:الأولالمبحث

المكتبة.إدارةعلىالمتعاقبون:الثانيالمبحث

المكتبة.مديرمهام:الثالثالمبحث

مباحنث:عشرةوفيه؛المكتبةأقسام:الثالثالفصل

:مطلبانوفيهالمطالعةقاعات:الأولالمبحث

الرجالية.المطالعةقاعات:الأولالمطلب

النسائية.المطالعةقاعات:الثانيالمطلب

الخاضة.المجموعاتقسم:النَانيالمبحث

.الدورياتقسم:الثالثالمبحث

الصموتية.المكتبة:الرابعالمبحث



والإرشاد.العلميالبحتّقسم:الخامسالمبحث

والتصنيف.الفهرسةقسم:السادسالمبحث

:مطلبانوفيه؛والمستودعالتزويدقسم:السابعالمبحث

التزويد.قسم:الأولالمطلب

المكتبة.مستودع:الثانيالمطلب

الرقمية.المكتبة:الثامنالمبحث

.الإعارةقسم:التاسعالمبحث

الفني.القسمالعاثز:المبحث

.النبويالمسجدمكتبةعلىالموقوفةالمكتبات:الرابعافصل

:مبحثانوفيه،المكتبةأثر:الخامسالفصل

المكتبة.فيالمؤثرةالجوانجما:الأولالمبحث

العلمي.المكتبةأثر:الثانيالمبحث

.المخطوطاتمننماذج(:1)رقمملحق

.النادرةالكتبمنفمادج)2(:رقمملحق

المراجع.فهرس

.الموضوعاتفهرس





وفيه:أ!فئئن

.المكتباتعلمفيألفمن-1

المكتبة.تعريف2-

والمجتمع.للفردالمكتبةأهمية3-

والخاصة.العامةالمكتبةبينالفرق-4

.الإسلامقيالمكتباتأشهر5-

.المنورةالمدينةفيالوقفيةالمكتباتأهم-6



:المكتباقعلمفيألفمقا-

العربالباحثينمنالكثيرالمكتباتفيالتأليفغمارخاضلقد

المكتبةعنهائلةثروةبعدهملمنفجمعواكبيراً،جهداًذلكقيوبذلوا

سواء،المكتباتمجالفيبهيستضاءنبراساًالبحوثتلككاشماوعلومها

الباحثين:هؤلاءأبرزومن،عامةأوخاصةالمكتبةكا!ط

المكتباتقسمفيالوثائقأستاذإبراهيماللطيفعبدالدكتور1-

هذافيدراساتهجمعوقد،القاهرةبجامعةالآداببكليةوالوثائق

والمكتباتالكتبتاريخفي"دراسات:كتابهفيالموضوع

هـ(.1382م،6291)عامالقاهرةفيصدر"الإسلامية

فيالقديمةالكتب)خزائنسماهابحوثَولهعوادكوركيس2-

دارنشرهأعادت(،ام489)عامبعدادفينشروقد(العراتط

هـ(041)6عامبيروتفيالرائد

نشرتهوقد(الحكمة)بيتكتابهألففقدجيالديوهسعيد3-

هـ.2913الموصلفيوالنشرللطباعةالكتبدارمؤلسسة

المكتبات)كتابهفيالموضوعلهذاعرضالذيماهر،محمدالدكتور-4

مؤسسةبطبعهوقام(ومصائرهاوتطورهانشأتها،الإسلامفي



هـ.0913عامالرسالهّ

كتابهفيالكتبوقفمنجوانبعرضفقد،الحبشياللّهعبد-5

مؤسسةشركةبنشرهقام(،الإسلاميةالحضارةفيالكتاب)

.م8291عامالكويتفيوالتوزيعللن!نّرالربيعان

الوقفيةالمكتباتبعضإلىألمحفقد،الحلوجيالستارعبدالدكتور6-

(الهجريالرابعالقرنآخرإلىنشأتهمنذالعربي)المخطوطكتابه!!

عامالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةنشرتهوقد

م()1(.)8913

المكمبهّ:تعوبف2-

الناسيؤمهاتربويةثقافيةمؤسسةبأنهاالمكتبةالباحثينأكثريعرّف

للقراءةوثقافاتهمودياناتهموأجناسهمأعمارهماختلافعلىجميعاً

والاستفادةالمشكلاتلدراسةوكذلكمقابلدونوالاطلاعوالبحث

مكانأوالجميعلتعليممؤسسةبوضفهاتؤدجهاالتيالخدماتمن

227-5:هـصأ2614،ط،ساعانيمحموديحيى/العربيةالمكتبةوبنيةالوقف(1)



للبحثووسيلةالفرديةللثقافةمركزأووالمطالعةوالتعسليةللارشاد

والتمحيص.

والتعليم(للتربيةالدولية)المنظمةاليونسكوقراراتأنوالمعلوم

وحتىبلالعامةالمكتباتيرتادأنفردكلحقعلىبوضوحتنص

)1(.الخاصة

لمجتع:وا!ردالمكتبةأهميه3َ-

يستغنيلاالعلمفطالب،العلمطلبأهميةمنالمكتبةأهميةتُستمد

منزله،فيالمتأنيةالمطالعةأوقاتفيإليهايرجعبه،خاضةمكتبةعن

جوعنفيبتعدبالكتابالخلوةفيوالاستجمامالراحةوقتليستغل

إليهفتتسابقمأخذ،كلَّمنهالذهنصفاوفيأخذ،والأصحابالأهل

مننقصمافيكملوالنهار،بالليلالعلمعويصناتوتنقادالأفكار،

الفوائد،شارداتويقيدالنديممعفيهجالبحمسمافيويزيد،قديمبحثما

الأوابد.تقطعهلابقيد

11هـصأ224والتاريخللتراثزيادمركز/النابودةمحمدحسن/المكتباتعلوم(1)



أولى،بابمنللمجتمعفأهميتهاللفرد،المكتبةأهميةهذهكانتوإذا

وهيالشباببينالمحبةوأواضر،الطلاببينالتواضلحلقةفهي

للمدينة،النابضالقلبوهي،للمتخاصمينوالحَكَم،الباحثينعنوان

وبهاتعارفوا،المكتبةفيقوممنفكم،وفضيلةخصلةكلوعرين

منأنقذتفكم،الأوقاتلبذورالصالحةالمزرعةفهيولّاَلفوا،تناصحوا

منللأهاليجلبتوكم،والشهواتاللهوبراثينمن،والفتياتالفتمان

عليها.يقدرونلاودورياتعليها،الحصوليصعبمراجع

والخاصة:الثامةالمكتبةبكالفرق!ا-

لكلمشاعةالعامةفالمكتبة،والجماعةالفردبينكالفرقبينهماالفرق

استقطابمهمتها،والقريبوالبعيدوالصغير،الكبيريرتادها،الناس

فالّهلمنالمّعليملتدارلالوحيدةالوسيلةوهي،عليهموالحصولالناس

الكبار:تعليمفيالمكتباتدورعنجلالالفتاحعبديقول،العلمقطار

خدماتهاتقدمالمكتباتكانتالوحيدالوعاءهوالكتابكانويوم

الذينبالأميينشأنلهايكنولمغير،ليسويكتبونيقرؤونللذين



تقدمأنتستطيعالمكتبةفانالفكرأوعيةتنوعوبعدالآنأما،يحهلون

)1(.ذلكدونهملمنخدماتها

وأقاربهبطانتهأولصاحبهاإلامتاحةغيرالخاصةالمكتبةبينما

لها.الناسزيارةهدفهامنولا،وقتكل!أمتاحةهيفلا،المقربون

عملها،وأوقاتأمورها،تسيروإدارةنظاماًالعامةللمكتبةأنكما

ذلك.بعكسوالخاصة

فييشترط(:العامة)المكتباتكتابهفيعالمرشادحسينيقولولذلك

يلي:ماالعامةالمكتبة

معين.لقانونوفقاًتنشأوأن،المواطنينلجميععامةتكونأن-1

مقابل.دونخدماتهاتقدمأن2-

الخارجي.للاطلاعومقتنياتهاكتبهاتعيرأن3-

وبنِنالقارئبينيحولىلاحتىالمفتوحةالأرففنظمتستخدمأن-4

حائل.أيالكتانب

.166صوالحديثالقديمبينوالمكتباتالكتبانظر:(1)



منحاجتهمعلىالحصولمنوقتكلفيالناستمكنأن5-

.والمطبوعاتوالصحفالكتب

منها:أغراضالعامةوللمكتبة

والصغار.للكبارالننّمعبيالتعليمتشجيع:التعليميالغرض-أ

المعرفةمنللاستزادةالعامةا!لعلوماتتقديموهو:ثقافيغرض2-

العامة.والثقافة

تعينهالتيوالمعلوماتالفنيةبالمهاراتالقارئتزويد:نفعيغرض3-

مهنته.تطويرعلى

بدلاًالفرااعبأوقاتالمجديالانتفاعتشجيع:الفرااغأوقاتشغل4-

شابهها.وماوالمقاهياللهوفيتبديدهامن

طريقعنالواحدةالبيئةأفرادبينالاجتماعيةالروابطدعم5-

الآراء.وتبادلالندوات

عنوالإحصائياتالأدلةفيهافتحفظالبيئةلسجلاتمستودع6-

حوطا.وماالمحليةالبيئة



بعدديقاسوإنمامحتوياخهابكثرةالمكتباتنجاحيقاسولا

روادها)1(.

الإسهلاه!:فيأشهرالمكتباق5-

مستفيضبحثإلىيحتاحالإسلامفيالمكتباتأشهرمعرفةإن

منفإنجلهيتركلاكلهيدركلامابابمنولكن،مضاعفوجهد

:المكتباتأشهر

العلم:دارمكتبة-1

بدارالفاطميالعبيديالحاكمألحقهامصر،لكتبخزانةوهي

)2(.وقرطبةبغدادجامعاتغرارعلىأنشأهاالتيالحكمة

وقدم5001هـ/593سنةوافتتحتادلّهبأمرالحاكمطاخططوقد

تماماًالمعلوملمنإنهاا:الشهيرةعبارتهالثانيسلفسترروماباباعنهاقال

-7.8:هـص1014القاهرة،الكتبعالمرشادحسين/العامةالمكتباتانظر:()1

الجهني،الصيدلانيعوادبنبنيانبنسعود/الشريفالنبويللمسجدالتربويالدور)2(

44.أهـص:941ط



لتلكبواباًيعمللأنيؤهلهماالعلممنلهرومافيأحديوجدلاأنه

النثيءفاقدإنّيعلمنا،لمنحاجةفيونحنالناسنعلمأنلناوأنّى،المكتبة

مجلد)1(.مليوتينحوالأخرىهيمجلداتهابلغتوقد".يعطيهلا

:بالقاهرةالقوميةوالوثائقالكتبدار-2

عامباشاإسماعيلالخديويمنبتوجيهالمكتبةهذهأنشئنسا

وعرفتإليهاوالمساجدالمدارسبعضكتببنقلأمرعندماهـ(أ)276

المكتباتمنمجموعةبهاوألحقت"الخديوية"الكتبخانةباسمآنذاك

باشامباركعليأمرأنبعدهـ(أ)287عاممنذوالخاصةالعامةالمصرية

الخيرية،الخزانة:مثلفيهاالنفيسةالمخطوطاتبجمعالأوقافمدير

الفترةخلالفيهاجمعماعددوبلغالتيموريةوالخزانة،الزكيةوالخزانة

)2(.مجلدات835(0)8بلذتحتىواستمرتمجلدا2ً(0000)الأولى

1/288.إسلاميةمفاهيم)1(

32.-أ032صوالمكتباتالكتابتاريخمنلمحات)2(



قرطبة:مكنبة3-

غرناطةبأنقيلحتىالأندلسبلادسائرفيالمكتباتانتشرتلقد

سكانفيسجيةكانالكتبحبولعلمكتبةسبعونفيهاكانحوطاوما

والرئاسةالوجاهةشاراتمنكانالكتباقتناءلعلأوالديارتلك

فيالأمويونأنشأهاالتيالمكتباتأشهرمنقرطبةمكتبةوتعتبر.عندهم

هـ-035)المسمتنصرعهدفيازدهارهاأوجبلغتوقد،الأندلس

مابكليزودونهالكثيرةالإسلاميةالبلادفيوكلاءلهكانالذيهـ(366

)1(.مجلداًألفأربع!ائةجمعتوقدمؤلفاتمنالمسلمونالعلماءينتجه

-853هـ/)238-73عامالأولمحمدعصرفيأنشئمساوفد

الثاني.الحكمعهدفيتطورتثمم(.887

عامالأندلسحكمالناصرالرحمنعبدالأمويالحاكمتولىوعندما

م(.-139629هـ/0-03035)

مؤسسةبيروت41طالخطيبعجاجمحمد/والمصادروالبحثالمكتبةفيلمحات)1(

هـ.أ214الرسالة



البيزنطيالإمبراطورشهرتهبلذتحتىللكتببحبهاشتهروالذي

عزمحينماالناصرقلبإلىبهيتقربشيئاًلمجدلمالذيالسابعقسطنطين

وهوقبلمنيعرفهلمجديداًكتاباًيهديهأنسوىمعهمعاهدةعقدعلى

منبحروفكتبتحيثرائعةالنسخةهذهوكانت،ديسقوريدسكتاب

بمكتبةجهتمجعلهللكئبالناصروحب،جميلةبرسوموزينتذهب

الكتب.مننفيسهومابكلبتزويدهاوذلكالملك!يةالقصر

فييتنافسانفبدءابالكتببشغفهماومحمدالحكمولداهاشتهروقد

أكثرمكتبةلمجمعأنيستطيعأيهماويتباريانجمعهفيويتناغيانالعلمطلب

لأخيهكتبهآلتمحمدتوفيوعندماالاَخر،مناختياراًوأفضلعدداً

عنه.وورثهاالحكم

بنباللّهالمستنصرالحكممسئوليةتولىم(.629هـ/035)عاموفي

كبيراً،والمكتباتبالكتبشغفهكانالذيادلّّهلدينالناصرالرحمنعبد

والمعرفةالعلمطريقفيقدماًبالأندلسالسيرهدفهكلالحكمفجعل

فيرجالهفنمثرالخاصةمكئبتهوتنميةبناءإلىاهتمامهجلالحكمفوجه

والمخطوطاتالكتبمنالنادرعنيبحثونالإسلاميةالثقافةمراكزكل

تجاريصادقونوكانوابلعليها،الحصولطبغيةالأثمانأغلىويدفعون



-

الصدورإلىبسبيلههوومامنهاضدرماعلىليدلوهممكانكلفيالكتب

فيلتصدرناشريهاأومؤلفيهامنالكمّبيشترواأنكثراًيحدثوكان

حيمسامصرأوالبصرةأوالموصلأوبغدادفيالنورترىأنقبلالأندلس

الأبحاثمنيصدرلماقارئأوليكول!أنفيمتعةلمجدالحكمكان

.الجديده

الأصفهانيالفرحلأبيالأغانيكماباشترىالمستنصرإنويُقال-

هذهحوتهمامجموخالمقريوخلدونابنويقدر،ذهبمنديناربألف

.(00004)مجلدألفأربعينإلىيصلبماالمكتبة

وأمديرعليهاوأقيملمحرطبةبقصرقاعاتتشغلالمكتبةهذهوكانت

نأوذكرموضوعاتهامنموضوعلكلالفهارس!لهاوضعمساكماهشرف

كلفيقهرلساًأربعينوأربعة(44)بلعتوحداالدواوينفهارس

)1(.ورقةعشرونفهرس

.(1/4264الحديثأهلوإرشيف33،العددالإسلاميةالجامعةمجلةانظر:(1)



المغربية:والوثائقللكتبالعامةالخزانة-4

منذأصبحتثم(1)229بالمعربالرباطقيالمكتبةهذهتألسست

وتحملها(العامةالخزانة1القديمباسمهاعتفطةوطنيةمكتبةم2691عام

الوطنية.المكتنةواجبات

علىالمحافظةبمهاموتقوم،الثقافيةالشؤونوؤارةالمكتنةتتبع

المعلوماتوإعطاءوتصنيفهوفهرستهوالمخطوطالمطبوعالمغربيالتراث

بناءالمكتبةتقتنيهاالتيللمخطوطاتأفردوقد،ومراسلةمشافهةحوله

الوثائق.بقسميعرفخاص

العربيالفرعقيأيضاًوعضوللوثائقالدوليالمجلسعضووالمكتبة

والمركزالدوريا!لترقيمالدوليالمركزفيعضوهيكدلك،عنهالمتفرع

الدوللجامعةالتابعالمخطوطاتومعهدالببلوجرافيالمراقبةالدولي

1(.)العربية

033.331-صأم879أطوالمكتباتالكتابتاريخمنلمحات()1



ل!!!!!!

:(العلم)دارسابورحراثة-5

بكتبوزودها،العلمداروسماهابالكرخأردشيربنسابورأنشأها

المختلفة،العلومفيمجلداً،(00401)منأكثرفيهاجعلحيثما،كثيرة

)1(.ببغدادوتقع

المدينة:فيالوقفيةالمكتباتأهم6-

نأكادتوقدالقديمةالوقفيةالمكتباتمنبكثيرالمنورةالمدينةتزخر

بالرعايةتناولوهانحلصينومسؤولينرجالاًلهااللّههيأأنلولاتندثر

أشهروإليكواحدةمظلة!نتوهناكهنامنهاتناثرمافضمواوالاهتمام

:المكتباتهذه

المصحف:مكتبة-1

وقداللّّهيرحمهالعزيزعبدبنفيصلالملكجلالةإنشائهاإلىدعا

محمدحسنالسيدوزيرهاعهدفيالتيوالأوقافالحجوزارةتبعمت

الكتابدار،الكويت(ت)د.،الأبراشيعطيةمحمدوفلسفتها،الإسلاميالتربية(1)

الحديث.



المدينةمنطقةأميرالعزيزعبدبنالمحسنعبدالأميرسمووافتتحها،كتبي

هـبعد1913عامالحجموسمفيفيصلالملكجلالةعننيابةالمنورة

.)1(مباشرهالحج

علوفيأفششمافقد،الأولىالسعوديةالتوسعةمبنىداخلوكانت

منالغربيالجدارفي،دقيقينوتصميمبفنيةالشريفالنبويالمسجد

فيالمكتبةبابيقعبحيثالصديقبكرأبيخوخةفوقالسعوديةالتوسعة

مبالثرة،للبابالملاصقفيهالشماليالجانبفيالصديقبابداخل

بدرَج)2(.إليهاويصعد

مجلسرئيسأحمدعمودحبيبالسيدإنشائهاعلىأشرفوقد

)3(.المدينةأوقاف

6.ص،مفتيالرحمنعبدسحر،المنورةبالمدينةالوقفيةالمكتبات(1)

والنشر،للطباعةالفنوندار4هـطأ604الأنصاريالقدوسعبدلمالمنورةالمدينةآثار2()

.171ص

العامةالرئاسة،الرياض2،طالبليهنثي،صالحمحمد(/المنورةالمدينة)بلادناهذه)3(

.11-1314هـصأ804الثقافيةللنشاطاتالعامةالإدارةالشبابلرعاية



يستطيعالجنوبإلىالشمالمنيمتدمستطيلبهوعنعبارةوكاتحما

الأربعةنوافذهامنالنبويبالمسجدالمصلينجموعمشاهدةفيهاالجالس

بواسطةالخطيبوخطبةالإمامقراءةسماعويستطيع،الزجاجيةالداخلية

.الصوتمكبرات

المصاحف؛تضمالسفلي،الأخرىفوقواحدةغرفتينمنوتتكون

الستائرغرفةالبعضعليهاأطلقالتيوهيالاَثار)1(بعضففيهاالعلياأما

بعضعليهاكتبت)2(ذهبيةستارهوثلاثونسنتبهايوجدكانإذ،الذهبية

أستاذراقممصطفىالخطاطكتبهاالذهبيةبالخطوطالقرآنيةالآيات

)3(.العثمانيمحمودالسلطان

النادرةالخطيةالمصاحفمنكثيرةمجموعاتعلىتحتويوالمكتبة

والنشرللطباعةالفنوندار4هـطأ604الأنصاريالقدوسعبد/المنورةالمدينةآثار(1)

.115ص

صانعوهاحددهالذيالبابأوالمكاناسمتحملمنهاستارةهـوكل1235عامصنعت)2(

)محمدالنبويةالحجرةحوائطوبعضالنساءوبابالتوبةوبابالشاميكبابعليهتعلق

هـ(أ793)شعبان2،عأس،الفيصلمجلة،الشريفالمصحفمكتبة،الخطراويالعيد

.51السابقالمرجع)3(



مجموعاتإلىإضافة،النبويالحرممنالمجمعةالكريمللقرآنالقديمة

مصحفاً،(1878)تبلغ،وقفيةومكتباتمساجدمنجمعتأخرى

فيالوقفيةالمكتباتندوةجلساتأحدفيجاءكما،قرآنيةربعة)84(

التونسيبينما،54صوالمزيني9،صالحميديوسفألقاهاوالتيالمملكة

الأنصاريوأما،قرآنيةربعة84ومصحفاً،،1874إلىأوصلهماوالوكيل

نأفذكرالخطراويوأمامخطوطاً،مصحفاً(0091إلى)أوصلهافقد

.)1(مصحفالألفييناهزعددها

وألقابهموظائفهماختلافعلىالإسلاميللدينالمخلصونأوقفها

ادئه.منللمثوبةوطلباًتيمناًالشريفالنبويللمسجدكهدايا،وطبقاتهم

وتطورالعربيالخطلتطويرالمختلفةالمراحلتحويهبماالمكتبةوتمثل

إلىالتلوينفيوالفضةالذهبواستخدامالتزينوفنالورقصناعة

بديعاً،فنياًإخراجاًالكريمالكتابلإخراح،الأخرىالألوانجانب

مصحفأقدمتاريخويرجع)2(المستخدمالحبرأنواععلىالتعرفوكذلك

.16:صمفتيالرحمنعبدسحر/الوقفيةالمكتبات)1(

.الخطراويالعيدمحمد/الشريفالمصحفمكتبةانظر:)2(



هـ.5321عامإلىفيها

فأضخم،والورقالكتابةوأشكالالمصاحفأحجامتتنوعكما

غلامهـبخط0421إلىتاريخهيرجعالغزلورقعلىمكتوبمصحف

ومساحته(كغ51)4المصحفهذاويزن،الدينمحيي

بالمعدنمحلاةوؤواياه،بالقطيفةمبطنوجلده2(،سم08*أ4.)5

إهداءمنوهواليد،كفحجميتجاوؤلامصحفأصغروأما،لتقويته

عامهـوكتابته1134عامداغستانيمصطفىبنيوسفبنعلي

هـ)1(.1801

لوحاتالمصاحفمنالضخمالعددذلكجانبإلىالمكتبةوقضم

أثريةوسجاجيدالشريفالنبويالمسجدوخطاطالسلاطينكتبهاخطية

وشموع،المكتبةجدرانتزينالخطوطبأبدعقرآنيةآياتعليهامكتوب

تلكوقواعدسم(،1)5وعرضها(سم06إلى)بعضهاطوليصل

منشجرتينعلىأضيفالنحاسأوالفضةمنمصنوعةالشموع

حاملاتعلىأغصانهانهاياتتتحولالشريفةالروضةلإضاءةالنحاس

.-01112السابقالمرجع()1



.شموع

لوجدوكذلك،الخالصةالفضهّمنالمصنوعةالمباخربعضولوجد

)1(.المشرفةالكعبةأحزمةمنمختلفةنماذح

لوزارةالتابعةالعزيزعبدالملكمكتبةإلىالمكتبةهذهضُمماوقد

والإرشادوالدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارةإلىثمآنذاكالحج

المكتبة.فيخاصجناحطاخصصوقد)2(.

المحمودية:المكتبة2-

والتيالمنورةبالمدينةالوقفيةالمكتباتأهممنالمحموديةالمكتبةتعد

عنهايقولعمودللسلطانمكتبةوهي،الباحثينمنالكثيرعنهاكتب

نزهةكتابهفيهـ(-05211317)البرزنجيإسماعيلبنجعفرالمؤرخ

نصه:ماوالاَخرينالأولينسيدمسجدفيالناظرين

.الخطراويالعيدمحمد/الشريفالمصحفمكتبة(1)

،جدة،2ط،الوكيلالسيدمحمد/حم!وخلفا"نهع!الرسولعصرفيالعلميةالحركة)2(

.791صهـ.9041،والتوزبعللنشرالمجتمعدار



خانمحمودالسلطانفأنشأالخرابإلىآلتفقدالمدرسةأما))

موقوفةنفيسةكتباًإليهاأرسل،كتبيةفيهاوأنشأالأولىمنأحسنمدرسة

سكناًالرحمةبابوبينبينهاجانبهاإلىداراًوبنىبها،إلابالمدينةتوجدلا

.)1(هـ(1)237وثلاجمنىوسبعومائتينألفسنةوذلك،المدرسةلشيخ

أخيراًالمقامبهااستقرالمكتبةبأنالتونسيعليحماديالباحثويذكر

الحرممنالجنوبيةالجهةفيالواقعالعامةالمنورةالمدينةمكتباتمجمعفي

.)2(الشريفالنبوي

ناريخكتابهفيالخيارييقولالنبويالحرمفيالمحموديةالمكتبةوعن

وحديثاً:قديماًالمنورةالمدينة

ضمنسابقاًوكانتالنبويالشريفالحرمداخلالاَنالمكتبةهذه

المدرسةأنشأالذيالعثمانيخانمحمودللسلطاننسبةالمحموديةالمدرسة

أطالبررنجيالمدنيإسماعيلبنجعفر،والاخرينالأولينهسجدفيالناظريننزهة(1)

:84.أهـص432

للباحثمنشورةغيرماجستير،رسالةوحاضرها،ماضيهاالمنورةبالمدينةالعامةالمكتبات)2(

.مهـ10418191طاشكنديصالحعباسد.أ.:إشراف،التونسيمحمدعليحمادي



ماوكلهـ(أ)273عامالجليلهّالجميلةالعلميةالمكمّبههذهفيهاوأنشأ

كاننساالتىالثلاثةالشبابيكهوسابقاًالنبويالشريفبالحرميربطهاكان

أدخلتالحاليةالسعوديةالتوسعةكاشمافلماالنبويالحرمعلىمنهاتطل

البناءفيوأنشئالسعوديةالتوسعةضمنهدمهابعدالمحموديةالمدرسة

بابأعلىفيبرمتهاإليهانقلتالمحموديةللمكتبةخاصةغرفهّالحديث

المكتبةهذهفأصبحنساالنبويالشريفالحرممديريةح!تالصديق

.)1(الحرم!رإلم!الحرممنالاَن

المنورهبالمدينةالعزيزعبدالملكمكتبةهوالاَنلهاموقعآخروعن

المكتبةإلىمحتوياخهاجميعنقلحيثماالنبويالمسجدغربالواقعة

)2(رقمهاممنّمهفيكرديأمينمحمدعبيداللّهالدكتورذلكذكر،المذكورة

حيثالمدينةمعالمتاريخصاحبكلامعلىمعلقا72ً،:ص

الملكمكتبةإلىحالياًالمكتبةهذهمحتويات"نقلنت:اطامشفيقال

)2(.العزيز"عبد

72.:صالمدينةمعالمتاريخ(1)

.2هامش72،صوحديثاقديماالمنورةالمدينةمعالمتاريخ)2(



)1(الحسينيحكمتعارفمكتبة3-

ع!اَّالمصطفىمدينةعلىحكمتعارفأوقفهامشهورةمكتبة

طلبعندماحفيدتهرفضتهـولهذا0127سنهَ

)1334بينولايتهاستمرتالذيباشافخريالمدينةحاكممنها

المنورةالمدينةخارجإلىجدهامكتبةبنقلالإذنإعطاءهاهـ(338-

إلىنسبهينتهيباشا،رائفإسماعيلبنعصمتبنإبراهيمبنحكمتعارفأحمدهو(1)

عظيمةكتببخزانةاشتهر،مستعربالمنشأ،تركي،قاض:الحسيننسلمن،النبوةبيت

!كمت.عارفبمكتبةاليومإلىتُعرف،المنورةالمدينةفيله

وليأنإلىالصعودبهوانتهى،المنورةالمدينةفقضاءمصر،قضاءثم،القدسقضاءتقلد

سنةوأقيلعام،ونصفأعوامسبعةفاستمرهـ،أ262سنةالاَستانةفيالاسلاممشيخة

بالاستانة.توفيأنإلىوالمطالعةالعبادةعلىفانكبأ027

فيالمرعية)الأحكامسماهبالعربيةوكتاب،والتركيةوالفارسيةالعربيةباللغاتنظمله

اقتبس،بالعربيةلعلهاعشر،الثالثالقرنلعلماء(تراجملرمجموعةو(الأميريةالأراضي

والفارسية.والتركيةبالعربيةط(-شعر)ديوانوله(.العارفين)هديةصاحطمنها

في،النغم)شهيسماهترجمتهفيكتابالالوسيمحمودوللشهابجيد.العربيونظمه

المبسوطة،بالتاء(حكمت)عارفاسمهكتابةاشتهرت:قلت-خ(الحكمعارفترجمة

واسمه،المدينةفيالموقوفةكتبهبهيصدركانالدي()خاتمهرأيتثم،التركئةالطريقةعلى

.1141/للزركليالأعلامأهـ/275سنةتوفيادلّه(حكمةعارف)أحمد:فيه



)1(.الأولىالعالميةالحربأثناء

حكمتعارفأوقفهاالتيالكتبعددفيالمؤرخوناختلفوقد

أحدذكرهماحسب،6(000)كتابآلافستةهيإخهاقال!منفمنهم

.)2(وقفهعنومناصريهمعاصريه

ولمجزموكتابرسالةبينمخطوطآلافخمسةجعلهامنومنهم

مطبوعاًو)8002(منهاكتاباً)6726(علىتشتملبأخهابعضهم

)4718(مخطوطاً.

وأمانحطوطمجلدآلافعشرةإلىيوصلهافإنهعليكردىمحمدأما

قليلاًتنقصنحطوطآلافخمسةزهاءتحويأنهاإلىفتشيرالحاليةفهارسها

حمدانعاصم/والغربيينالعربوالرحالةالمؤرخينمدوناتفيحكمتعارفمكتبهّ(1)

.م1102

/(الحكمعارفالإسلامشيخترجمةفيالنغمشهى)أووماثرهحياتهحكمتعارف)2(

،المنورةالمدينة-الخطراويالعيدمحمدتحقيق/اللّّهعبدبنمحمودالثناءأبوالدينشهاب

.55-45:هـص3041،التراثمكتبة



.(1تزيد)وأ

صثالمزينيالرحمنعبدالعصرهذاقيمحتوياتهافيفصّلمنوآخر

العصرفيالمنورةالمدينةمفاخرمنحكمتعارفمكتبةوتعد:قال!

شتىفيالنادرةالمخطوطاتمنعدداًجنباتهابينتضمفهيالحدلمجما

و)632(أصلياًنحطوطاً()9438علىتحتويفهيوالفنونالعلوم

مطبوعاً)7875(إلىإضافةنحطوطةرسالة)3838(يحويخطياًمجموعاً

العددهذاإلىيصللاالسابقفيالمطبوعاتعددوكانحديثاًأونادراً

عليها،كتباًيوقفونالذينالأشخاصبواسطةزادولكنهإليهالمشار

جعفرأردغانكمجموعةالوقفطريقعنبهاملحقةمجموعاتوهناك

كتبهاوعددتركستانيموسىولمجموعة(كتابا1ً)96كتبهاوعددأسعد

كتاباً)2(.)232(كتبهاوعددإخميميصالحومجموعةكتاباً(01)5

وهيالسعوديةالعربيةبالمملكةوالأوقافالحجلوزارةتابعةوكانت

2284/الأسنويعننقلا،45:صساعاتيمحموديحيى/العربيةالمكتبةوبنيةالوقف(1)

/أطالمزينيسليمانبنالرحمنعبدوالحاضر،الماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة)2(

هـ.أ042



!!!!!!!!!!!!!!!!ل!ا!ا!!!!!!!!!!!!ل!!!!!!ل!ا!!ل!

الشؤونلوؤارةالتابعةالمنورةبا!لدينةالعزيزعبدالملكمكتبةضمنالاَن

والإرشاد.والدكوهوالأوقافالإسلامية

العامة:المنورةالمدينةمكتبة-4

اللّهيرحمهسعودالملكمنبأمر،ملكيمرسومبموجبألسست

.)1(وغيرهاوالأربطةالمدارس!ومكتباتالمدينةمكتباتجميعتضملكي

مابكلوإمدادهاتأسيسهافيفضل)2(فقيهجعفرللشيخكانوقد

.582صحافظعلى/المنورةالمدينةتاريخمنفصول(1)

كتابفيدرس،الأتراكعهدفيالمنورةهـبالمدينة0132فيولدفقيهإبراهممجعفرهو)2(

الشيوخمنعددتحتودرلسالنبوىالمسجدحلقاتإلىتوجهثمالطروديإبراهيم

المغربيحميدةوالشيخخضير،أبوالفتاحعبدوالشيخخصير،أبوالحيعبدالشيخمثهم

المجالسبعضيؤميومكانكما،العربيةواللغةالديثيةالعلومعنهمأخذاممنوغيرهم

ببابالكائندرهمفيجعلروابنهالبرزنجيزكىالسّيحكمجلسالخاصةالعلمية

مكتبةثمالإخاءمكتبهّأهـسميت934عامالرحمةبابفيعلميةمكتبةفتحالمجيدي،

النبويالمسجدتوسعةلشؤونلادنابنلمكتبمديراًهـعينأ037عامودنىالفقيه

لهمساعداًجعفرالشيخعينالمكتبإدارةقزازصالحالشيختسلموعندما،الشريف

شؤونعلىالإشراففيوظيفتههـحصرت1382عاموفيالمسجد،عمارةانتهتحتى



لمإدارتهاإليهأسندتعندماإنهإذ؛وغيرها)1(وتحفأثاثمنإليهتحتاج

إدارتهوبحسنالكتبلحفظدواليبحتىأوتذكركتبفيهايكن

المكتباتبعضمنالمكئبةهذهنواةتكوينمنتمكنوعنايتهوجهده

مكتبةعشرةثلاثمنأكثرفجمع،الأربطةومكتباتوالمدرسيةالخاصة

الإسلامي،العالممنمتفرقةأنحاءمنجمعهاكتبإلىإضافة،متنوعة

وطلابللعلماءكبيرونفعشأنذاتكبرىمكتبةمنهاجعلوبذلك

طاوجعلالعظيمةالخدماتفيهاووفر،الثمينةبالكتبعامرة،العلم

.لفتحها)2(منظمةمواعيد

3،ط،الأحبةوذكرياتطيبةمرشد،صالحأمينأحمدانظرهـ)أ388سنةالعامةالمكتبة

منالمنورهالمدينةقيالأهليالتعليمهـ،أ164للنشر،المنورةالمدينةشركةجدة)أح

هـ2141،الأدبيالنادي،المنورةالمدينة.وضفيةتاريحيةهـدراسة8041هـإلىأ434

82-83.

)المدينة:والحاضر،الماضبيبينالعزيزعبدالملكمكتبة،المزينيسليمانبنالرحمنعبد(1)

العزيز،عبدالملكمكتبةوالإرشاد،والدعوةوالأوقافالإسلاهيةالشؤونوزارة

83.(أمأهـ=941999

84.-83السابقالمرجع)2(



مبنىمعالنبويالحرممنالجنوبيةالجهةفيخاصمبنىلهافأنشئ

عامالشريفالنبويالمسجدإمامفضيلةوسكن،الشرعيالمّضاءدار

بنسعودالملكافتتحهاوقد،حكمتعارفمكتبةهـبجوار1378

.()1(م0691)هـ(0138)-سنةاللّهعبدالعزيز-رحمه

شغلوقد،الأرضيالدورإلىإضافةأدوارثلاثةمنالمبنىويتكون

الثالث،الطابقإلىباضافةالعامةالمنورةالمدينةمكتبة((الأولالطابق))

موقعهاإلىتنتمّلأنقبلالشريفالنبويالحرملمكتبةمقراًكانالذي

وتشغلتقريبا،6*3مساحتهاالميكروفيلمغرفةوبه،الحرمداخلالحالي

منالمبنىمساحةوتبلغ،المبنيمنالثانيالطابقالمحموديةالمكتبة

خصصمسابينمامتراً،عشرأربعةمنيقرب(بارتفاع202*0)الملحقات

رسالةوحاضرها،ماصيهاالمنورةبالمدينةالعامةالمكتبات،التونسيمحمدعليحمادي(1)

،92صم8191هـ=1041جدة،العزيز،عبدالملكجامعة،منشورةغيرماجستير

)المدينة:والحاضر،الماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة،المزينيسليمانبنعبدالرحمن

العزيز،عبدالملكمكتبةوالإرشاد،والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارة

البليهنثيصالحمحمد/(المنورة)المدينةبلادناهذه83،92،(0أمهـ=999أ14)9

13113-14114-11.



بالمبنى،الملحقةالثلاثللغرفإضافةالأرضيالدورفيالمطالسعةظعة

للتجليد،والثانية،الفنيةوالإجراءاتللاشرافإحداهاوالمخصصة

)1(.للدورياتوالثالثة

التفسيرفيمخطوطات؛فشملتالمكتبةنحطوطاتتنوعتوقد

والوعظالنبويةوالسيرةالحنفيوالفقهوالحدينساوالعقيدةوالقراءات

الفنونمتعددةالرسائلإلىإضافة،والأدبوالبلاغةوالنحووالإرشاد،

:المخطوطاتهذهأمثلةومن،خطيةمجاميعفي

عامنسخمسا،البغويمسعودبنالحسينمحمدلأبي،المصابيحمشكاة

هـ.734

تاجمسعودبناللّهلعبيدالفقهأصولفي،التنقيحشرحالتوضيح

هـ.89سنةنسخت،الشريعة

منصفحةوسبعينوتسعاًألفينيحويمطبوعفهرسوللمكتبة

رسالةوحاضرها،ماصيهاالمنورةبالمدينةالعامةالمكتبات،التونسيمحمدعليحمادي(1)

.62صأمهـ-1041819جدة،العزيز،عبدالملكجامعة،منشورةغيرماجستير



المعرفةمنمتنوعةفنوناًتحويوحديثةنادرةكتباًويشمل،مجلدين

أخرىإلىإضافةعشرالرابعالقرنإصداراتمنبأخهاتميزت،الإنسانية

منالنسخبتعددتميزتكماعشروالخامسعشرالثالثالقرنينفيطبعت

الواحد)1(.الكتاب

المدينةمكتبةشتاتهاجمعتالتيالوقفيةالمكتباتتصنيفويمكن

)2(:التاليةالأنواعإلىالعامةالمنورة

)المدينة:والحاضر،الماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة،المزينيسليمانبنالرحمنعبد()1

العزيز،عبدالملكمكتبةوالإرشاد،والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارة

8.-ه84ص(أمأهـ-941999

.03:صالسابقالمرجع)2(



و!أِ:،لخاصةاالمكتباق:أولاً

)1(.كتبيمحمدحسنالسيدمكتبة-1

شتىفيالكتبمنكبيراًعدداًتضممكتبةلديه))كانت

عامالمنورةبالمدينةالعزيزعبدالملكمكتبةإلىأهداها،الموضوعات

جوانبشملتوقد((مطبوعةكتب09ٍ()5تضموهيهـ،4141

حفظأهـ،323سنةبمكةولد،الحسينياللّهعبدمحمدبنالكتبيإبراهيمنورمحمدهو(1)

سنةهـوفيأ331سنةالصولتيةبالمدرسةالتحقثم،أظافرهنعومةمنذبتجويدهالقرآن

حتىالحرامالمسجدعلماءعلىتعليمهواصلثممنها،العاليالقسمفيهـتخرحأ337

فيللتدريسهـتصدر0134سنةوفي،وبثهالعلمنشرعلىوشجعوهللتدريسأجازوه

شغلوقد،الأربعةالمذاهبعلىالفقهدرسحيثالحرامبابحصوةفيالحرامالمسجد

القضاء،رئاسةفيوالعمل،الحرامالمسجدفيالإمامة:منهامناصبعدةاللّهرحمه

تولىكما،المعارفومجلسالتمييزوهيئةالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرهيئةورئاسة

بالمدينةالشرعيةالمحكمةفيقاضياوعملالنبويالمسجدفيوالمدرسينالعلماءهيئةرئاسة

الأوقافلإدارةشرعياومستشارا،المنورةبالمدينةالإداريالمجلسفيوعضوا،المنورة

أنس:انظرهـاأ204سنةاللّّهرحمهتوفي،المؤلفاتبعضوله،المنورةالمدينةفي

،البلاددار:جدة)2،جالنبوةأرضمنأعلام،الكتبيإبراهيميعقوب

.021-9186،(م4991هـتأ514



والأدبواللغةوالحديثماالتفسيرمثل،الإنسانيةالمعرفةمنمتعددهّ

والتارقي.

الرحمن:عبدبنصافيالسيدمكتبة2-

هـ،1337سنةالعلويالجعفرىالرحمنعبدبنصافيالسيدأوقفها

ضمنمواردهاوكانمتعامةكمكتبةمؤسسهاحياةفياستخد!ط

إدارةإلىذلكبعدسلمتوقد،الصافيوقفهاالتيالخاصةالأوقاف

و)688(نحطوطاً،2(0)2وتضمالعامةالمدينةمكتبةإلىلضمهاالأوقاف

)1(.مطبوعا

.441:صالمزيني/والحاضرالماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة(1)



)1(:الخيالاللّّهعبدبنالرحمنعبدالشيخمكتبة3-

)646(بلعنتالنافعةبالكتبغنية"مكتبةالرحمنعبدللشيخكان

حيثالعزيز،عبدالملكمكتبةهـعلى0141عامووقفهامطبوعاً،كتاباً

وعشرينثمانمنمكونفهرسوللمكتبة"بهاخاصجناحلهاخُصِّص!

كتبها)2(.بياناتعلىيحتويضفحة،

العلمتلقىماأول،المجمعةأهـبمدينة342الخيالاللّهعبدبنالرحمنعبدالشيخولد()1

بكليةالتحقثم،افتتاحهبعدبالرياضالعلميبالمعهدالتحقثم،الكتابطريقعن

الشماليةالحدودمنطقةلمحاكمرئيساًوعينهـ،أ378عامفيهاوتخرجبالرياضالشريعة

عامإلىإداريمفتشوظيفةعلىالمنورةالمدينةإلىانتقلثمهـ،أ384عامإلى

إلىانتقلثمأهـ،493عامإلىبجدةالمستعجلةالمحكمةرئاسةإلىانتقلثمأهـ،938

إلىجازانمنطقةمحاكمرئاسةإلىبعدهاانتقلثمهـ،أ793عامإلىنجرانمحاكمرئاسة

بعضتقلدثمأهـ،1/7004/فيطلبهعلىبناءالتقاعدإلىأحيلثمهـ،0041عام

،المنورةبالمدينةالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرهيئةفيالتعاقدطريقعنالوظائف

الأوقاففيمستشاربوظيفةعملكما،المنورةبالمدينةوالتحقيقالرقابةهيئةوكذلك

اللّهرحمهوتوفيأشهر،وأربعةسنواتخمسهـلمدةأ204عامشعبانفيالمنورةبالمدينة

.4811،سابقمرجع،المزينيالرحمنعبد:انظرأهـأ174عام

السابق.المرجع)2(



)1(:جزائريالقادرعبدالشيخمكتبة-4

هـ3041سنةأحمدابنهأوقفهاوقد،الفنونمتنوعةمكتبةلهكانلقد

تقدربمجموعةلّضموهي،المنورةبالمدينةالعزيزعبدالملكمكتبةعلى

القرآنوعلومالتفسير:ودتْنملتالفنونمتنوعةمطبوعكتاب2()70

،والأدبالعربيةواللغة،وأصولهوالفقهوالعقيدةوأصولهوالحديث

)2(.والتراجموالتارقي

القضاءتولىبها،المالكيةومفتيالمنورةالمدينةعلماءمنوهو،هـبالمدينةأ316عامولد(1)

الشرعيةالمحكمةفيالقضاءتولىثمهـ،1373سنةهـإلىأ361سنةمنالعلافي

شيخمنالقراءاتفيإجازةعلىحصلهـ،أ387سنةحتىالمنورةالمدينةفيالكبرى

الحسينيبنالتبانيالعربيمحمدأجازهكماالشاعر،إبراهيمبنحسن،المدينةقراء

والمعاجموالمسانيدالصحاحفيوالخاصةالعامةهـباجارتهأ9/5388/فيالواحدي

الزمنمنمدةالنبويالمسجدفيللإمامةرشحوقدالتصانيفمنوغيرهامالكوموطأ

سنةادلّهرحمهتوفي،الشعريةالقصاندبعضله،المغربصلاةفيالمصلينيؤمكانحيثما

هـ.أ204

.521:صوالحاضرالماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة،المزينيسليمانبنالرحمنعبد)2(



شلبى)1(:القادرعبدالشيخمكتبة5-

الطرابلسيالشلبيالحميدعبدبنتوفيقبنالقادرعبدأسسها

فيهاوأنشأمدرسةدارهمنالأسفلالدورفيجعلفقد،المدنيالحنفي

وعلقبيدهكتبهاالتيالنادرةوالمخطوطاتالثمينةبالكتبحفلتمكتبة

أهـ592سنةبيروتشماليبلدةفيالشامطرابلسبمدينةشلبىالقادرعبدالشيخولد(1)

وغيرهاالعرنيةالعلومفيهاوتعلمالدينيةالمدارسباحدىوالتحقالكريمالقرآنوحفظ

الخطوطفيواشتهرفبرع،الخطاطينكبارعلىالخطتعلمإلىاتجهذلكوبعدالعلوممن

وقرأ،العديدةالمتونفحفظعصرهمشايخكبارعنأخذفقدللعلوممحباًوكانكلها،

والبديعوالبيانوالمعانيوالعربيةوالمناسخاتوالفرائضوالتفسيروالحديثالفقه

ابتعثتهثمسنةعنثرينابنوهوطرابلسمساجدفيللتدريسجلسوغيرهاوالمنطق

مدارسها.فيالعلياالصفوففيالخطوطأنواعلتدريساللبنانيةالمعارفإدارة

يدرسفأخذوطلابها،علمائهابيناشتهرهـحيثأ931سنةالمنورةالمدينةإلىوهاجر

بالمدينةقباءبابفيدارهوكاننسا،وأصولهالحنفيالفقهالشريفالنبويالمسجدفي

بالمدينةالأحنافالسادةرئاسةمنهاوظائفعدةشغلوقد،والطلابللعلماءمقصداً

حتىالأشرافعهدفيللمعارفمديراًثمالاثارعنالتنقيبهيئةرئاسةوكذلكالمنورة

عمثرالستةعنيربوماصنفوقد،الناصريةللمدرسةمديراًثم،السعوديالعهد

منأعلامالكتبيإبراهيميعقوبأنسأهـانظر:936عامبالمدينةتوفيوقدمصنفاً،

.1-04148أهـح5141البلاددار2،،حالنبوةأرض



ومحرفتهناكالموجودةالمكتباتأكبرمنتعدجعلهامماوشرحها،عليها

الدينيةالمجالاتفيالمؤلفاتمنمجموعةتركوقد،الشلبيبمدرسة

ابنهأهدىثمومنمصنفاً،عشرالستةعلىتزيد،والاجتماعيةوالتاريخية

نحطوطاً)88(وتضمالعزيز،عبدالملكمكتبةإلىالمكتبةهذهسعيدمحمد

مجاميعضمنرسائلهيئةعلىثحطوطاتهاجاءتوقدمطبوع(و)916

مخطوطاتها:ومنمتعددةفنونشملت،مشّوعةفنونفيخطية

سنةنسخالجوؤيابنالدينلجمالى،القرآنغريبلشرحالبيانكتاب

هـ.574

هـ9126سنةنسخمساالشيباتي،حسنبنلمحمدالاَثاركتاب

فنوناًشملتصفحة،عشزةوخمسمائةمنفهرسالمطبوعةوللكتب

والفقه،والسيرةوالعقيدةوالحديمسماالقرآنوعلومالتفسيرفيمتنوعة

والتاريخوالطبوالحسابوالهندسة،والصرفوالنحوواللغة

عشرالرابعالقرنفيإصداراتهاأغلبكانتوقد.والتراجموالجغرافنا،

1(.)الهجري

161-561والحاضرالماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة،المزينيسليمانبنالرحمنعبد(1)



)1(:حمدانعمرالشنخمكتبة6-

بعدأهملتبالمدينةالتيأنإلا،والمدينةبمكةكثيرةكتبلهكا!ما

مكتبةإلىضمالذيهومنهايسيروجزءكثير،شيءمنهاوبيع،وفاته

كتابكلشراءعلىحريصاًكانوقدكتاباً،9()18ويشملالعامةالمدينة

)2(.منهاالخطيةلاسيما،القديمةالمؤلفاتمن

عامبتونسبجربةولدالمدنيالمالكيالمحرسيحمدانبنعمربنحمدانبنعمرهو(1)

المدينةمنكلعلماءعنعلومهتلقىهـ،أ403عامالمدينةإلىهاجرهـثمأ192

الحرمينفيالتدريسبغيريشتغللم،وحضرموتواليمنومكةودمشقوتونس

المالكيوالفقهالحديثفيدروسهوكانت،الصولتيةوالمدرسةالفلاحومدرسةالسريفين

وعلومه.والتفسيروالوضع،والاشتقاقوالبلاغةوالصرفوالنحو،والأصول

من،والمدينةبمكةولتدريسهالحديثعلومفيلتضلعهالحرمينبمحدثيلقبوكان

قرأالذيمانعمحمدوالشيخ،كتبيوأمينمشاطوحسنالمالكيعلويالشيختلاميدة

وكانتوغيرهمحجر،ابنللحافظوالنزهةالحديثمصطلحفيالسيوطيألفيةعليه

لطلابهوقتهجعللأنهللتأليفعمرالشيخيلتفتولم،الشريفةبالروضةتدريسهحلقة

عاماً.وسبعينسبعةهـعنأ368عامتوفي

.821-1،017حالنبوةأرضمنأعلام،كتبييعقوبأنسانظر:

ماجستيررسالةوحاضرها،ماضيهاالمنورةبالمدينةالعامةالمكتبات،التونسبيمحمدعليحمادي2()

33.-32صأم89أهـ=أ104،جدةالعزيز،عبدالملكجامعة،منشورةغير



فهرسوللمكتبةمطبوعاً،و)787(مخطوطاً(131)مكتبتهوتضم

التي،المكتبةلمخطوطاتبياناتيحويصفحةعشرةثلاثمنمكون

والأذكار،والأدعيةوالسيرةوالتفسيروالقراءاتالكريمالقرآنشملت

التيالخطيةالمجاميعإلىإضافةوالأدبوالنحوواللغة،والعقيدةوالفقه

فنونفيرسالةوعشرينخمسإلىبعضهايصلرسائلعدةشملت

:المخطوطاتهذهومن،المؤلفينمنلعددمتنوعة

الحنفيمحمداللّهعبدلأبى،العطرةوالرياضالشجرةالجواهر

هـ.5912عامنسخت

هـ733سنةنسخ،السيوطيالدينلجلال،النكتكتاب

المكتبةلمطبوعاتصفحةوثلاثينستٍمنمكونفهرلسوللمكتبة

والصرفوالنحوواللغة،والفقهوالعقيدةوالحدينثالتفسيرشملتالتي

القرنبينماطبعهاتواريختنوعتوقد،والتاريخوالتراجم،والأدب

.()1الهجريعشرالرابعالقرنمنالأولالنصفإلىالهجريعشرالثاني

)المدينة:والحاصر،الماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة،المزينيسليمانبنالرحمنعبد(1)



الختني)1(:اللّهسعدإبراهيممحمدالشيخمكتبة7-

دارهمنالأسفلالدورفيجعلقدأنههذهمكتبتهأساسكان

النادوةوالمخطوطاتالثمينةبالكتبحفلتمكتبةفيهاوأنشأمدرسة

المكتباتأكبرمنتعدجعلهامماوشرحها،عليهاوعلقبيدهكتبهاالتي

العزيز،عبدالملكمكتبةوالإرشاد،والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارة

.-164166أم(أهـ=941999

،مدرس:المدفبثمالختنيالفضيليالرحيمعبدبنادلّهسعدبنإبراهيممحمدالختنيهو:(1)

بهاوتعلم،بتركستان"ختن"أعمالمن"قاشقره"بلدةفيولد.تركستانعلماءمن

المدينةفيواستقر()1348حاجاًمكةإلىومنهاالأستانةإلىورحل"كاشمغر"وبمدينة

خمسنحوالشرعيةالعلومبمدرسةثم(4135)إلىالنظاميةمدرستهافيبالتدريسلمحقام

لهوكان.العامةالمكتبةوآخرها،المدينةمكتباتفي()1382الحكومةوعينته.سنوات

والبخارية.والفارسيةوالأرديةالتركيةالعربيةمعيجيدالمخطوطاتنوادرعلىاطلاع

"و"الفتوىمجموعة"منهاوغيرهابالعربيةكتباًوصنفالنبويالمسجدفيودرس

وتركياوالعراقالشامبلادإلىبرحلاتوقامالمستجيزين"تحفة"و"النحوتنقيح

هـ.أ938سنةبالمدينةوتوفي.حجةأربعينمنيقربماوحجوغيرها

.9138رمضان26الحياةوجريدة.المؤلفومذكرات184-961نجدعلماءمشاهير

الخاصة،الحسينيةالكتبيةالخزانةمنشورات:)المدينة1حالنبوةأرضمنأعلام

.11-14هـ13أ414



المدينة.فيالموجودة

)1(:الشنقيطيالجكنيمايابيبنالخصرمحمدالشيخمكتبة8-

مكتبةإلىمحمدبنالأمينمحمدابنهأهداهاقيمةمكتبةهذهمكتبته

موؤعةمخطوطاً،(1)9محلىحوتوقدهـ،أ134سنةالعزيزعبدالملك

ورسائلوالأدبوالنحوالمالكيوالفقهالحديثمثلالفنونبعضمحلى

هذهومن،المالكيللامامالفقهفيوأغلبهامطبوعاً(1و)829،متفرقة

:المخطوطا!

،بالمغرببشنقيطولد.متكلم،محدث.الجكنييابيمابنالخضرمحمدالشنقيطيهو:)1(

فيكانوقد،القعدةذيفيبهاوتوفيبها،الإفتاءوتولى،المدينةإلىهاجرثمبها،ونشأ

فيمعيتهفيوصلحيثعمانإلىالمدينةمغادرتهعندالحسيناللّهعبدالأميرصحبة

أولفيالمشاورينمجلسفيوعضواً،للقضاةقاضياعينوقدم0291الثانيتشرين/11

.م11/4/1291فيالأردنشرقيفيهاشميةأردنيةحكومة

عنوالإلحادالزيغأهلقمع،التيجانيزلقاتردفيالجانيالخارفمشتهى:تصانيفهمن

،الصفاتمتشابهمنضاهاهاومابالذاتالمعيةاستحالةالاجتهاد،أئمةتقليدفيالطعن

معجمهـ.أ353سنةتوفى.القادريالوردونظمنثرفيوالظاهريالباطنيوالفتح

المثنى.مكتنة،بيروت90،28/،حكحالةرضاعمر،المؤلفين



هـ.ا322عامنسخمساأنس،بنلمالكالموطأ،

نسخها.تاريخيعرفلم،للونشريسي،الوثائقعلمفيالفائق

وتراوحتمتنوعةفنوناًوشملتتنوعتفقدالمكتبةمطبوعاتوأما

عشرالخامسالقرنوأوائلالهجريعشرالثانيالقرنبينطباعتهافترة

)1(.صفحة)85(منمكونفهرسولها،الهجري

)2(:الحسينيكتبينورمحمدالشيخمكتبة9-

السابق.المرجع(1)

هـحفظأ323سنةبمكةولد،الحسينياللّهعبدمحمدبنالكتبيإبراهيمنورمحمد:هو)2(

سنةهـوفيأ331سنةالصولتيةبالمدرسةالتحقثم،أظفارهنعومةمنذبتجويدهالقرآن

حتىالحرامالمسجدعلماءعلىتعليمهواصلثممنها،العاليالقسمفيهـتخرحأ337

فيللتدريسهـتصدرأ034سنةوقي،وبثهالعلمنشرعلىوشجعوهللتدريسأجازوه

شغلوقد،الأربعةالمذاهبعلىالفقهدرسحينساالحرمبابحصوةفيالحرامالمسجد

منها:مناصبعدةادلّهرحمه

والنهيبالمعروفالأمرهيئةورئاسةالقضاء،رئاسة!أوالعمل،الحرامالمسجدفيالإمامة

فيوالمدرسينالعلماءهيئةرئاسةتولىكما،المعارفومجلسالتمييزوهيئةالمنكرعن

المجلسفيوعضواً،المنورةبالمدينةالشرعيةالمحكمةفيقاضياَوعملالنبويالمسجد



(4)30بلغتالتيالنادرةالمطبوعاتمنبكثيرمكتبتهتزخر

والحديث،وأصولهوالفقهوالعقيدةوالقراءاتالتفسيرمطبوعاً،شملت

تتعدىلاالمّىالمخطوطاتوبعض،والتاريخوالسيرةوالأدبواللغة

.فقط)1(نحطوطاتأربع

)2(:بخيتلاسينمكتبة-01

دلّّه))وقفعليهكتبختماًجميعهاحملتوقد،قيمةمجموعاتوبها

بعضوله،المنورةالمدينةفيالأوقافلإدارةشرعياًومستشاراً،المنورةبالمدينةالإداري

منأعلام،الكتبيإبراهيميعمّوبأنسهـانظر:2041سنةاللّهرحمهتوفي،المؤلفات

.602-هـ918أ514البلاد2،دار،حالنبوةأرض

.178والحاضر،الماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة،المزينيسليمانبنالرحمنعبد(1)

دمشقفيهـتوفي3912سنةينبعمواليدمناللّّهرحمهبخيتياسينالحاح)2(

وتعلمالكتابودخلأخوالهبيتفييتيماًتربىذكياً،اللّّهرحمهكانم22/45591/

مكتبةلهوكانتالشاموبلادالهندبينبالتجارةاشتغلالدينوأصولوالقراءةالكتابة

المدينةلمكتبةبهاتبرعثمالمحالاتمختلففيالكتبأمهاتمنالكثيرفيهادمشىّفيكبيرة

ياسينبنمحمدبنطلعن!مؤيد/حفيدهمنمراسلةجاءتالترجمةهذه)المنورة

بخينسا(.



((م6191هـ=1381بخيتياسينالمرحوممنتعالى

خضير)1(:أبيالرحمنعبدبنالحيعبدالشيخمكتبة-11

واليوقف))منعليهاوكُتب،باشا(())عباسكُتبمجموعةبها

النبويللحرمباشاإلهاميوولدهباشا،عباسالحاجالأسبقمصر

.((التريف

عبدالشيخالمر!ومبنالحيعبد))عليهكتبختماًحملنتقدو

)2(.((خضيرأبىالرح!

ترجمته.علىأقفلم(1)

.9607-العدد-المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةمجلة2()



و!أ:،لملرسهيةالطلمكتباا:نياًثا

الإحسانية:المدرسةمكتنة-1

بنالرحمنعبدبنسليمانبنالرسولعبدمحمدبنمصطفىأسسها

مطبوعاً)1(.و)262(مخطوطاً(11)4هـوتضم1275سنةعبدالرحيم

آغا:بشيرمدرسةمكتبة2-

بجانبتقعوكانتهـ(أ151)بنائهاتاريخوكانآغا،بشيرأسسها

رباطضمنالمجيديبابإلىنقلتثمالخياطينشارعفيالسلامباب

مطبوعاأ2(.84(0و)مخطوطاً(11)97وتضم.آغابشير

.3هصالعامةالمكتبات/التونسي:عننقلا98ًصالسابقالمرجع(1)

بدر،الباسطعبدالنورة/للمدينةالشاملالتاريخ:عننقلا49ً-39صالسابقالمرجع)2(

اليمامةدار،الرياضالجاسر،حمد،المنورةالمدينةتاريخفيورسائل،59هـ4141/3

الدينيةالثقافةمكتبة،القاهرة،البتنونيمحمد/الحجازيةوالرحلة52،هـص2913

348.ص



الساقزلي:مدرسةمكتبة3-

موقعهاوكانهـ.ا125سنةالساقزليإبراهيمالسيدبنأحمدأسسها

مجموعتهاوتحويسابقاً.الأييتامدارخلف-الساحةشارعفي

1(.مطبوعاً)(4و)77،(مخطوطا153ً)

الشفاء:مدرسة-مكتبة4

"الشونة-فيتقعهـوكانمسا2111سنة؛أفندياللّهفيضأسسها

فينشبالذيالحريقهـبعدا793سنةمبناهاأزيلوقد"ذروانحارة

طا.المجاور()القماشةسوق

مكتبةفيالآنوهي5(مطبوعاً)2(و)42نحطوطا089ً()وتضم

النورة.بالمدينةالعزيزعبدالملك

،المنورةالمدينة-رجبالسيدالفاروقعمر:عننقلا99،:صالسابقالمرجع(1)

.0171:هـصأ993الشروقدار،جدة،المكاناقتصاديات

التونسي/:عننقلاً،01-4015المزيني/والحاضرالماضيبننالعزيزعبدالملكمكتبة)2(

93.-38:صالعامةالمكتبات



العرفانية:المدرسةمكتبة-5

آغابشيرمدرسةفيالمدرستوقاديمصطفىبنعارفمحمدأسسها

الأرضي.الطابقفيغرفةعشرةاثنتيمنالمدرسةوتتكونهـ.4131عام

الطابقفيغرفخمسالتركيعادلعمرالناظرإليهاأضاف

دوروسبعدكاناًعشرسبعةمنتتكونأوقافوطا،مكتبةوفيها.العلوي

الحسينبنأحمدالأستاذمعالوقفيةصكإلىرجعتولقد،أرضوقطعة

جلد،2501(صفحة10)رقمالصك؛المدرسةطلابأحدلبان

منوقاؤانالأناضولطلابمحلىوأوقفهاهـ،ا25/3531/،تاريخا

1(.)المتزوجينغر

القازانية:المدرسةمكتبة-6

شارعفيتقعوكا!مااهـ،131سنةجابربنالستارعبدألسسها

)2(.مطبوعا2ً(4و)99مخطوطاً(151)وتضم،المنورةبالمدينةجعفر

.48103/المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةمجلة(1)

.131صالسابقالمرجع)2(



:ناظريكممدرسةمكتبة7-

فيمو!هاوكانهـ،4512سنةناظريكيليآغامصطفىأنسممها

(1)29هـوقضم6913سنةاحترقالذي(القماشة)سوقالشونة

مطبوعاً)1(.(411و)مخطوطاً

.012صالسابقالمرجع(1)



وأشهرها:،الإءربطةمكتباق:ثالثاً

الجبرت:رباطمكتبة-1

العثمانيةالدولةخصصتهالذيالجبرترباطضمنكانت

وكانالعهدذلكفيالمنورةالمدينةقدمواالذينالأحباشللمهاجرين

عنعبارةوهيالعزيز،عبدالملكشارعفيوالرباطالمكتبةموقع

2(مخطوطاً،)5،وتضمالأشخاصبعضأوقفهاالكتبمنمجموعات

مطبوعاً)1(.و)78(

!ت:عفانبنعثمانسيدنارباطمكتبة2-

أماموالمكتبةالرباطموقعهـوكان1376سنةالرباطهذاأنشئ

فيأزيلوقد،الشريفالنبويالحرممنالشرقيةالجهةفيجبريلباب

الفقهفيكتبهوأكثر.النبويللحرمالأولىالسعوديةالتوسعةمشروخ

.412:صوالحاضرالماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة(1)



و)657(مطبوعاً)1(.76(نحطوطا0ً)المكتبةهذهوتضم،المالكي

:باشقرةرباطمكتبة3-

المدينةهـفي3101سنةأفنديالرحمنعبد/الشيخالرباطهذاأسس

المكصّباتوجميعمطبوعاً)2(.(42و)5مخطوطا82ً(0)وتضم،المنورة

وهناك،ومطبوعنحطوطبينماكتاباً(2021)52كتبهاإجماليالسابقة

تميزدون(العامةالمنورةالمدينة)مكتبةاسمتحتجمدتكتاباً،(04)52

لأصحابها)3(.

وهي،كتاب(0051)عنتقللاكبيرةمجموعاتذلك)4(:ومن

المدنيالحرممكتبةاسمكعوبهاعلىمكتوب،المدنيالحرملمكتبةأصلاًتابعة

.281:صالسابقالمرجع(1)

.54صللتونصيالعامةالمكتباتعننقلا،134:صالسابقالمرجع)2(

أهـ104عليحمادي،التونسي/ماجستير-رسالةالنورةالمدينةفيالعامةالمكتبات)3(

.46ص

.05-46السابقالمرجع()4



.المنورةبالمدينةالعزيزعبدالملكمكتبةضمنالآنالمكتباتهذهجميع

العولز:عبلالملكمكتبة

عامسعودآلالعزيزعبدبنفيصلالملكالمكتبةهذهأسس

بنفهدالملك/الشريفينالحرمينخادموافتتحها،م7391هـ/3913

المنورةالمدينةمكتبةضمتوقدام،829هـ/3014عامعبدالعزيز

مكتبةذلكبعدجهاألحقتثمإليها،وقفيةمكتباتمنفيهابماالعامة

التيالشخصيةالمكتباتوبعضآغابشيرومدرسة،حكمتعارف

العزيز)1(.عبدالملكمكتبةعلىأصحابهاأوقفها

المناخةشارعمنالمتفوع!تخديجةالمؤمننأمشارععلىوتقع

عننبذةوالإرشاد،والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشئونوزارة33،السابقالمصدر(1)

،الأوقافلشئونالوزارةوكالة:المثورةالمدينة)،المنورةبالمدينةالعزيزعبدالملكمكمّبة

وبهجمساالأنصاريحسنمحمدناجي-2،3،مطبوعةمطوية(العزيزعبدالملكمكتبة

الأمانة.مد.،912،المنورةالمدينةقيالحديثةالنهضةمعالمجنيد،العابدينزينمحمود

المدينةتاريخمنفصول،حافظعلي،921:هـصأ614،المنورةالمدينةلجائزةالعامة

.893-693،المنورة



منالنبويالمسجدساحاتعلىوتطل2،م9023قدرهامساحةعلى

(()1(.دائريبشكلنافورتانتتوسطهاحديقةولهاالغربيةالجهة

بالإصافةأصلياًمخطوطاً)14246(المكتبةفيالمخطوطاتوبلغت

إعدادتموقدوالميكروفيلمية،الورقيةالمصوراتمنكبيرعددإلى

الفهرسجانجماإلى،موقوفةمكتبةكللمخطوطاتاللاؤمةالفهارس

،المخطوطاتقسميقتنيهاالتيللمخطوطاتهجائياًالمرتبالموضوعي

)2(.الميكروفيلمالمصغرةالأوعيةقراءةأجهزةتوفيرتمكما

نادرةخطيةنسخاًتحويالتيالشريفالمصحفمكتبةتشغلو

خاصةخزاناتفيالمصاحفوضعتوقدبارزاً،مكاناًالكريمللقرآن

)3(.مغلقة

33./السابقالمصدر)1(

)المدينة:والحاصر،الماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة،المزينيسليمانبنالرحمنعبد)2(

العزيز،عبدالملكمكتبةوالإرشاد،والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوزارة

.46-45(أم99أهـ=!ا941

السابق.المصدر)3(



لهسعسهبزعئشكعمحتتم!ل!

لدطئينُبه!لآؤلن:إ

:مبسهثانوفيه:النبويالمسعهدمعنبةنشأة

الئشأة.:الأولالمبحث

الموقع.:الثانيالمبحث

صرو!ئمروأيم!ي





النشأة:الاولالمبحث

صدرمنذالعلميةالحركةإثّراءفيالكبيرأثرهاللمكتباتكانلقد

مسجديحلويكادفلاللمساجد.ملازمةالأمربدايةفيوكا!ما،الإسلام

كانحيمساععااَّالدّهرسولبيتهوالمكنباتتلكوأساس،مكتبةمن

)1(.التنزيلمنالوحيكتابيدونهمافيهيجمع

المكتباتبمنزلةبيوتهمفْيكتبالصحابةلبعضكانذلكومع

كتبأوكتابلهكانفقد؛الأنصاريعبادةبنسعدهؤلاء:منالخاضة،

كانكما،بخطهأخرىوصحف،ى!اَّالرسولأحاديثمنطائفةفيها

كماع!اَّالرسولأحاديثبعضفيهجمعتكتابعميسبنتأسماءعند

يعلقهاكانالتي!شطلبأبيبنعليالمؤمنينأميرصحيفةاشتهرت

يقتلولاالمدينةوحرم،الجراحاتمنوأشياء،الإبلأسثانفيهاسيفهفي

كافراً)2(.مسلم

مؤسسة:بيروت41طالخطيبعجاجمحمد/والمصادروالبحثالمكتبهّفيلمحات()1

هـ.2141الرسالة

رقمحديث،مواليهمنتبرأمنإثمباب،الفرائضكتاب،هجهـ(.أ514،)البخاري)2(



)1(.الصادقةيسميهاصحييفةالعاصبنعمروبناللّهلعبدوكان

عليها)2(.فحزنالحرةيوماحترقتكتبالزبيربنلعروةوكان

منالوافرالنصيبللمدينةكانأنهيجدالمنورةالمدينةلتاريخالمتتبعو

فيهيحفظكانحينسا3!اَّاللّهرسولببينتبدءاًالعصورمرّعلىالمكتبات

إلىالصحفنقلتدلكبعدثم،سبقكماالحكيمالتنزيلمنكتبما

مصحففيجمعتأنبعد،!تالصديقبكرأبيالراشدالخليفةبيت

الوحيكتابمنالصحابةكبارأحديدعلى!تعهدهفيواحد

إلى،!شعمرالخليفةلدىحفظتثم،!شثابتبنزيدوحفاظه

الخليفةاستعارهاثم،ثي!ر4ّ!صنحْطعمربننتحفصةالمؤمنينأمعندبقينتأن

ثمالإسلاميةالأقظارإلىوأرسلهاالمصاحفمنهاونسخ!تعثمان

6755.0211،ص:

المكتب:بيروت،4ط،5041،السباعيمصطفى/التشريعفيومكانتهاالسنة(1)

لإسلامي.ا

مؤسسة:بيروتأ4طالخطيبعجاحمحمد/والمصادروالبحثالمكتبةفيلمحات)2(

37.:هـص2141الرسالة



.(1ليها)إردها

اقترنالهجريالثانيالقرنأواخرفيالعامةالمكتباتكثرتولما

فكانوالتعلمللعلممركزاًباعتبارهبالمسجدالإسلاميةالدولةفيانتشارها

.وغيرها)2(والفقهالحديثما،وكتبوتفسيره،الكريمالقرآنمنيخلولا

منالشرقجهةإلىالمقصورةبإزاءكتبوجدتالنبويالمسجدوفي

عامبدأهاالتيرحلتهي!جبيرابنعنهاقالوقد،الشريفالنبويالمسجد

موقوفةومصاحفكتبعلىمحتويتانكبيرتانخزنتانتوجدهـأنه578

)3(.المباركالمسجدعلى

اللّهعبدفارسملوكأحدأهداهاالتيالجليلةالمكتبةبقاياوكذلك

الكتبهذهجميعلأنالشريفالنبويالحرمهـإلى587عامالجبارعبد

مؤسسة:بيروتأ4طالخطيبعجاحمحمد/والمصادروالبحثالمكتبةفيلمحات()1

36.هـص/أ214الرسالة

مؤسسة:بيروتأ4طالخطيبعجاحمحمد/والمصادروالبحثالمكتبةفيلمحات)2(

.36هـص/أ214الرسالة

171:ص.بيروتصادر،دارهـ()9137جبيربنأحمدبنمحمدرحلة)3(



الشريفالنبويالحرمفيشبالذيالحريقعليهاأتىقدوغيرها

منها)1(.اليسيرإلايسلمهـولم866عام

وكتبمصاحفإرسالفيسبباً-الحريقأي-الحادثوكان

)2(.قايتبايالأشرفطرفمناحترقتالتيعنتعويضاً

مابسببالمنورةالمدينة!ماالمكتباتانتشرتالعثمانيةالدولةعهدوفي

النبويالحرمعلىذلكيقصرولم،الجانببهذاعنايةمنحكامهاأولاه

ولاية)سالنامة(ذكرتفقدالحجاز،منطقةكلشملبلفقطالشريف

والكتبالمصاحفمنفيهامامجموعمكعّبةعشرةسبعبهاأنالحجاز

منها)3(.كلكتببقدرفصلتوقد2()1855

لبيبذكرهماهـمع9013عام)سالنامه(فيدُكرمايتطابقويكاد

المعرفة.داربيروت(ت)د.باشا،رفدتإبراهيم،الشريفينالحرمينمرآة(1)

دارجدة،2،ط،الوكيلالسيدمحمد/!شوخلفا"لهع!الرسولعصرفيالعلميةالحركة)2(

هـ.أ904،والتوزيعللنشرالمجتمع

هـ5041الرحمنعبدمحمد،الشامخ/العثمانيالعهدآخرالمنورةوالمدينةمكةفيالتعليم)3(

العلم.دار3،ط



هـفرأى1327عامفيالمنورةللمدينةبزيارةبدورهقامالذيالبتنوني

بعضوفيفيهاالموجودةالكتبعددفأورد-المدينة-مكتباتهابعض

البتنوني:قالفقدالأخرىالمكتبات

عارفكتبخانةأحسنهاكثيرةكتبخاناتالمنورةالمدينةوفي"

."..القبلةجهةإلىجبريلبابمنقريبةوهيحكمت

لابهاالكتبعددأنوذكركتبها،تنسيقوحسنبنظافتها،وأشاد

المكتباتذكرعلىوعرحجداًالثمينةالكتبمنكتاباً(054)4عنيقل

الواقعةمحمودللسلطانمنسوبةوهيالمحموديةالمكتبةمثلالأخرى

عنها:فقال،السلامبابفيآنذاك

فيهاالتيالكتبومقدارمحمودللسلطانكتبخانةالسلامبابوفي"

."9654كتاباًوستونوتسعوخمسمائةآلافأربعة

ومكتبةالأولىالحميدعبدالسلطانمكتبةذكرهاالتيالمكتباتومن

ذلك)1(.وغيرآغابشير

هـ.2552-45:هـصأ2932،ط،البتنوني/الحجازيةالرحلة(1)



رفعتإبراهيمهذاإلىسبقهفقدذكر،فيماالأولهوالبتنونيوليس

عشرةسبعفيهاأنهـوذكرا931سنةوذلكقبلهالمدينةزاروالذيباشا

عام)سالنامه(فيوردلمايتطابقماكانولوكتاباً،2(1855)فيهامكتبة

والبتنونيباشا،رفعتإبراهيممنكلفإنالقولجاؤهـوإنأ903

ذكراًمنهمانجدلمكناوإنالسالنامهعلىكتبافياعتمداقديكونانقد

)1(.لذلك

المنورةبالمدينةالمكتباتأنللباحمسمايتضحالتاريخيالسردهذاومن

فيهاأثرتعوامللعدةتعرضتالخصوصوجهعلىالنبويوبالمسجد

عامالشريفالنبويالمسجدفيشبالذيالأولالحريقذلكومن

الحريق.ذلكبسببللتلفوكتبهمصاحفهتعرضت)654(هـحيث

عامالشريفالنبويالمسجدفيحصلالذيالثانيالحريقوكذا

ضعافمنللعبثوالمصاحفالكتبتعرضتوبسببههـ()886

ؤهيدة،بأسعارالمكتباتنحطوطاتبعضلبيعالفرصةفانتهزواالنفوس!

الكتبدارمطبعة،م1هـ259أ434،أطباشا،رفعتإبراهيماللواء/الحرمينمرآة(1)

.234:ص،21،حبالقاهرهالمصرية



آلافالمنورةالمدينةمنينقلونالمخطوطاتتجاربعضقامكما

لذلك،هناكويبيعونهاوأورباآسيابلدانإلىوالثمينةالنادرةالمخطوطات

تدميرفيالأثرآنذاكللجندكانكماالعالممكتباتأشهراحتوتها

التركيةالدولةعهدآخرفيحصلوهذاوإتلافهاوالكتبالمخطوطات

أصدرهالذيالقراربموجبمتحفإلىقابو()طوبقصرتحولماعند

منها:المكتباتمنالعديدمنالمتحففتكون،م4291عامفيأتاتورك

باشافخريأرسلهامخطوطاً،)566(وبهاالمنورةالمدينةمكتبة

وغيرهاالكتبهذهأخذتهـوقدا179عامالقصرإفىارةإلىوسلمت

الثانيمحمودوالسلطانالأولالحميدعبدالسلطانمكتباتمنأيضاً

عارفالإسلاموشيخآغا،بشيروالحاح(الشريفبالحرم)المحمودية

حكمت.

للنهبتعرضنمساالمنورةالمدينةمكتباتأنهذامنويتلخص

الرابعالقرنوأوائلعشرالثالثالقرنأواخرفيواضحوبشكلوالسلب

المالجمعهمهموإنماوزناللعلميقيمونلامنأيديعلىالهجريعشر

وقد،والمكتباتالكتبمنللمسلمينالثقافيةالثروةحسابعلىكانولو

إلىتهريبهاتسهيلقيالأكبرالأثرالوقتذلكفيالتركيللحاكمكان



1(.الخارح)

:النبويالمسجدمكتبةتكويقنواة

الكتبمنمجموعةفيهاحراناتالنبويبالمسجدكانأنهبيناأنسبق

فص)2(:ما()الوقفكتابهفيالساعاتييقولذلكوفيوالمصاحف

الملوكوقفهماحصيلةكانتكبيرةمكتبةالمسجدهذافيتكوشما

هـ(058)عامففي،مختلفةتاريخيةمراحلفيالأثرياءوالعلماءوالحكام

)3(.موقوفةومصاحفكتبعلىمحتويتانكبيرتانخزنتانفيهكا!ما

سنةالمتوفىالكلابيالرواشيحمادبنرجمطبنلإبراهيموكانت

للطباعةالفنوندار4هـطأ414الأنصاريالقدوسعبد/المنورةالمدينةآثارانظر:(1)

.562/الصيدلاني/النبويللمسجدالتربويالدور347،صوالنشر

.96ص/.الساعاتي/المكتبةوبنيةالوقف)2(

لجنةجبير،ابنبرحلةالمعروفةوالمناسكالكريمةالآثارذكرفيالناسكاعتباررسالة)3(

153:صأم،819الهلالمكتبةدار،بيروت،التراثتحقيق



)1(.النبويبالمسجدوقفهانفيسةكتباًهـ()755

اليزديالمظفربنمحمدبنشجاعشاهفارسبلادسلطانووقف

قال،للمدينةزيارتهعندالنبويبالمسجدكتبهـخزانة787سنةالمتوفى

:السخاويعنها

منها:وآثارالمحامد،خوافيبهاأبرؤآثارالمدنيالحرمفيله

طالبمنفماومفاخرها،الكتبمحاسنعلىالمشتملةالشريفةالخزانة

ؤواخرها)2(.جواهرمنيستفيدوهوإلامقتبس

خزانةالمدنيالحسينيالبرؤنجيمحمدفيهوقفمتأخرةفترةوفي

الحضرة)رحلتههـفيأ431سنةالمتوفىالنابلصصيالغنيعبدوصفهاكتب

:فقال(القدسيةالرحلةفيالأنسية

الرحمنعبدبنالدينشمس،السخاوي/الشريفةالمدينةتاريخفياللطيفةالتحفة(1)

.411هـ1/أ993الحسينيالطرابزونيأسعدت/هـ(،209)ت

تحقيقهـ(823)تالمكيأحمدبنمحمدالدينتقي/الأمينالبلدتاريخفيالثمينالعقد)2(

هـوالتحفةأ604الرسالةمؤسسة:بيروت2،ط،الطثاحيمحمودومحمدسيدفؤاد

.2902/السخاوي/اللطيفة



خزانةبابلناوفتحوا،الشريفالحرمعلىالعصروقتوذهبنا

المدني،الشهرؤوريالحسينيالبرؤنجيمحمدالسيدوقفهاالتيالكتب

الحديثفيالكبيرالجامعمنهاشتىعلومفيكثيرةكتباًفيهافوجدنا

ثالثجزءومنهاكبار،مجلداتخمسفي،تعالىاللّّهرحمهالسيوطيللجلال

اللّّهرحمهالدميريللشيخماجهابنسننشرحمنضخمكبيرمجلدفي

والموجود،تعالىاللّهرحمهعساكرابنللحافظدمشقتاريخومنها،تعالى

ثلاثةونحوحدة،علىمجلدجزءكلجزءاًوتسعونثلاثالمكررغيرمنه

الأولالجزءمنهامتفرقةأجزاءوهي،الكاملبالقطعكراريسأربعةأو

وبعد،الثلاثمائةوبعدالمائتينبعدوما،المائةبعدهوماومنهاوالأخير،

وسبعونخمسمائةالكتابأجزاءمجلداتوجملة،الخمسمائةوبعدالأربعمائة

)1(.لمجلدا(057)مجلداً

عامففي،قريبةفتراتإلىالنبويالمسجدعلىالكتبوقفوامتد

ألفيإلىتصلمجموعهّالتونسيالوزيرالعزيزمحمدهـوقف0132

عامفيالكتبمنمجموعة،المصريمنصورإبراهيموقفكما،كتاب

هـ.أ104علي،حماديالتونسي/ماجستيررسالة-النورةالمدينةفيالعامةالمكتبات(1)



)1(.الروضةهـعلى1357

:السعوفىيالعهدفيالنبويالمسجدمكتبةتأسهيمه!

فيالنبويالمسجدمكتبةتأسيستاريختحديدحولىالأقوالتعددت

منوباقتراحالحرمفيأنشئنسماأنهاعلىالجميعاتفاقمعالسعوديالعهد

)2(.مدتيعبيدالسيد

كانحينالنبويبالحرمإنشاءهااقترحمنأولهوأنهعنهنقلالذي

-23.28السابقالمصدر(1)

ثممدارسها،فيوتعلم،المنورةالمدينةفيولدشاعر.مؤرخ؛مدنياللّهعبدعبيدالسيد)2(

رحلاتفيوسافر،العالميةالشهادةونال،النبويالحرمقيعلمائهاحلقاتعلىتردد

الحكومية،المناصبمنعددفيعمل.والعربيةالإسلاميةالبلادمختلفإلىعلمية

مديراًوعين،مراتعدةالمنورةالمدينةإدارةمجلسوفيالشورىمجلسفيعضواًواتخبما

ديوانوهومجلدات3(و)المدنيات(المنورةالمدينةتاريخ)مؤلفاتهمنأوقافها،على

المدينةوتاريخو)(المنورةالمدينةآطامو)تاريخ(المنورةالمدينةمساجدو)تاريخ.شعره

الزركلي(الدينلخيرالإعلاملكتاب)ذيلالإعلامإتمام/(ومؤرخوهاالمنورة

.181:ص



علىاقترحهـحينشاا352عامفيوذلك.المنورةالمدينةلأوقافمديراً

هولهامديرأولفكانذلكعلىفوافقإنشاءهااللّّهرحمهالعزيزعبدالملك

تاريخعنكتبممنالكتْيرالقولهذاذكرالخياريياسننأحمدالسيد

الشريف(النبويللمسجدالتربوي)الدوركتابهفيالصيدلانيمثلالمدينة

:قالصما

فيإنشاؤهاتمفقدالشريفالحرمداخلحالياًالموجودةالمكتبةأما

عبدالأستاذذلكذكرحيمساهـ،ا352عاميماالسعوديالعهدهذا

)1(.شفاهةمدنيعبيدعننقلاًالأنصاريالقدوس

)2(.وغيرهالمدينةآثارصاحبذكرهكما

)المسجدكتابهفيالوكيلمحمدأيضاًالدكتورالقولهذاذكروممن

()3(.التاريخعبرالنبوي

.256:صالصيدلانيبنيانبنسعود/الشريفالنبويللمسجدالتربويالدور(1)

.511:هـصأ604والأنصاري

.(11)9:صالمنورةالمدينةآثارانظر:)2(

23.:هـص1041الوكيل/التاريخعبرالنبويالمسجد)3(



المكتباتعنكانتوالتيالماجستيررسالتهفيالتونسيذكرهوكذلاث

)1(.بالمدينةالعامة

ضالحبنسليمانالشيخالمكتبةمديرأنكتابه!ماالصيدلانيويقول

غيرهـويستبيعد1352سنةكانالمكتبةتأسيستاريخبأنجزمالعبيد

نصه:ماكتابهفيقالحينث،ذلاث

مديروالإرشادالتوجيهعاممديرمعالباحثماأجراهامقابلةوفي

عامهوتأسيسهاتاريخأنذكرالعبيدسليمانالشيخالحاليالحرممكتبة

هـء1352

إفادةعلىهـبناءأ935عامفيتأسيسهاتاريخيكونأنواستبعد

حيثماالسناريالعلويمحمدمصطفىويدعىسابقاًبالمكتبةالعاملينأحد

.هـ)2(1358عامبالمكتبةعملبأنهلهذكر

23.:صالتونسيهـ/أ104المنورةبالمدينةالعامةالمكتبات(1)

.256:صالصيدلانيبنيانبنسعود/الشريفالنبويللمسجدالتربويالدور)2(

.511:أهـص604،والأنصاري



كتابفيالقولوهذاهـ،1357عامأنسثإنهايقولمنوهناك

:قالحيثما(للمكتبةمدير)أولالخياري

الحرمفيأنشئت(الشريفالنبويالحرم)مكتبةأيالمكتبةهذه

ولادتهامنيومأولمنعليهاالكريماسمهوحملتالنثريفالنبوي

المدنيالخياريياسينأحمد(())المؤلفتعالىاللّّهبفضلأنشأهاوالذي

هـ1357عامفيالسعيدالسعوديالعهدهذافيإنشاؤهاوكان،الأرهري

الخياريياسينالشيخالعلامةلهالمغفوروالدهمكتبةالأولىنواتهاوجعل

إليها)1(.منْرلهمنبدواليبهانقلهافقد

عليالقولهذاأوردهـ.9135عامأنشئنساإنهايقولمنومنهم

)2(."المدينةتاريخمن"فصولكتابهفيحافظ

ياسإنأحمدالمؤسسابنالخياريياسينالقولهذاعلىووافقه

نأأي(المدينةتاريخمن)فصولصاحبأيضاوذكره)3(.الخياري

73.:صحديثاوقديماالمنورةالمدينةمعالمتاريخ(1)

.1هـ57أ174المدينةناريخمنفصول)2(

.13:هـص1341الخياري/المدينةمعالملّاريخ)3(



النبويبالمسجدللمكتبةالسعوديةالعربيةالمملكةحكومةتأسيس

هـ()1(.9135سنةفيكانالشريف

صاجبماهولكونهالأرجحهومدنيعبيدالسيدإليهذهبماويبقى

الكتبوؤيادةتطويرإلىيعودفانهذلكبعدتأسسنساأخهاذكروما،الفكرة

.المتأخرةالسنواتفيشهرةأكثربالمكتبةتسميتهافأصبحت

.142:صالنبويالمسجدفيالدعويةالوسائل(1)





المدوقح4الثافيالمبحث

مكانفينشأتهامنذثابتةالشريفالنبويالمسجدمكتبةتكنلم

التيالمواقعإننقولأنويمكن،مكانإلىمكانمنانتقلتبلواحد،

هي:مواقعأربعةبينهاتنقلت

:النبويالمسجدمنالغربيةالشماليةالناحيةفيعمرباب:الأولالموقع

منالنبويالمسجدمؤخرةفيالنبويالمسجدلمكتبةالأولالموقعكان

:قالحينساالوكيلالسيدذكرهماهذا.الغربيةالشماليةالناحية

أي-المجيدعبدالسلطانتوسعةفيأنشئتماأولالمكتبةوافتتحت

منالداخليسارعلىللحرمالغربيةالشماليةالجهةفي-المسجدمؤخرةفي

.العلويالطابقفي!تعمرباب

فقالى:()الصيدلانيالقولهذاعلىووافقه

المسجدمنالعلويةالطبقةفيمقرهاكانالمكتبةهذهافتتحتحين

منه.الشماليةالناحيةفيالمجيديببابالنبوي



العامة:المدينةمكتبةمبنى:افانيالموقع

حينمكانهاإزالةبسببالعامةالمدينةمكتبةمبنىإلىالمكتبةانتقلت

إلىنقلتحيثماالسعوديالعهدفيالأولىالنبويالمسجدتوسعةفيشرع

لهامديرأولهـوكانا038عامأنشئتالتيالعامةالمنورةالمدينةمكتبة

وموظفونمديرولهاالحرملمكتبةموقعمنهافخصص،فقيهجعفرالشيخ

العامة.المكتبةمبنىفيجمعتالتيالأخرىبالمكتباتأسوةيديروخها

عمر:باب:الثالثالموقع

ببابالأولمكانهاإلىأعيدتالأولىالسعوديةالتوسعةاكتملتلما

.والعلويالأرضيالدورفيخاصقسملهابنيحيثماعمر،

:النبويالمسجدسطح:الرابعالموقع

يتمأنإلىماسةالحاجةكانتقاعاتهاوتعددتالمكتبةكتبكثرتلما

التنقلمنوتريحهمالباحثينعلىالوقتَتُوفرحتىواحد،مكانفيجمعها

الغربيالنبويالمسجدسطحإلىالقاعاتجميعنقلفتم،القاعاتبين

هـ.2/221/2841بتاريخوذلك،الشمالي



(11)رقمالبابوهو،العقيقبابمنالخارجيسارتقعوهي

النبويالمسجدسطحإلىالمؤدي(01)رقمالسلممنإليهاوالدخول

1(.)الشريف

والمسجد،891ص،الوكيلالسيدمحمدالدكتور/التاريخعبرالنبويالمسجدانظر:(1)

الأنصاريالقدوسعبد/المنورةالمدينةوآثار.891:صالوكيل/التاريخعبرالنبوي

الصيدلاني/النبويللمسجدالتربويوالدوروالنشر.للطباعةالفنوندار4هـطأ604

وصور4.2:ص1041الماجستيررسالة،التونسيعننقلا925ً،:أهـص914

المكتبةنقلتاريخوعنهـ.أ304المنورةالمدينةنادي،1طالمنورةالمدينةعنوذكريات

اهـ.22/12433/بتاريخشخصياًبخطهالمكتبةمديرمنجاءفقدللسطح
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أصبحتحينسا،عليهكانتمماأحسنوضىعفيالمكتبنىاصبحتفدو
!

بعضهاعنمتىنيزةالوقتنمسوفي،واحدةعطفيمتجاورةالأقسام

وهذاواحد،آنفيالمدمجوالتقسيمالترتيببحسنوذلك،البعض

التالية:الصورخلالمنيتصح
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المكتبة.مديرمهام:الثالثالمبحث

!وسئيص!لمحثو





4ولاكلةالمبحث

المحتبضلهاتتبحالتيالجهض

إنهاحيمساوالأوقافالحجلوزارةتابعةأمرهاأولفيالمكتبةكا!ما

السابق.فيعليهاالمشرفةالجهة

النبويوالمسجدالحرامالمسجدلشؤونالعامةالرئاسةإنشاءوبعد

ممثلةالإدارةهذهتتبعالمكتبةفأصبحمسا،الحرمينشؤونرعايةإليهاأوكل

المسجدلشؤونالعامةالرئاسةلوكالةالتابعةوالإرشادالتوجيهإدارةفي

التوجيهإدارةعاممديرهوالنبويالمسجدمكتبةفمدير،النبوي

1(.اررشاد)وا

العنايةفيالكبرىانطلاقتهاشهدتللمكتبةالرئاسةتوليوبعد

شهدت،كماالكتبعالمفيجديدهوبماونزويدهاومخطوطاتهابكتبها

،24اهـص104التونسيمحمدعليحماد/وحاضرهاماضيهابالمدينهّالعامةالمكتبات()1

.3صالمنورةبالمدينةالوقفيةالمكتبات،أهـص5141،السنويالتقرير



الحديثة،التقنيةالأساليبواستخدامهاأقسامهاتعددفيملحوظاًتطوراً

ادلّّه.شاءإنالثالثالفصلفيسنتناولهماوهو



الثافي:المبحث

المحتبضاداوةعلىالمتعاقبوق

التالي:النحوعلىنشأتهامنذالمكتبةإدارهعلىالمتعاقبون

":للمكتبةمدير"أول:الخياريياسينأحمدالسيدأولاً:

يلقبالمدنيالشافعيالخياريمصطفىبنأحمدياسينأ!دهو

هـ.أ132عامالمنورةالمدينةفيولدبالأرهري

فيعمرهمنالعاشرة!ماالقرآنوحفظياسينالشيخوالدهعلىتتلمذ

القراءاتعنهتلقىوقدالشاعر،وحسنالطروديإبراهيمالشيخكتَّاب

وبدأالأؤهرمنالعالميةالإجاؤةعلىحصلحتىالعلموطلبالعشر،

.النبويالمسجدفيالتدريس

مدرسةفيأستاذاًهـعين1353عامفيمنهامناصبعدهشغل

لجنةلرئيسونائباً،الشريفالنبويالحرملمكتبةمديراًوعين،النجاح

،المنورةبالمدينةالأوقافمجلسفيعضواًثم،المنورةالمدينةمكتباتتنظيم

إنشائه.بعدالمنورةالمدينةفيالأدبيالناديعلىومشرفاً



ته:مؤلفا

التحفةو)(وحديثاًقديماًالمدينةمعالم)تاريخمنها:مؤلفاتعدةله

العليمو)فتح(الحجازيالحمىحمامو)(الزرقاءالعينتاريخفيالشماء

الإمامقراءةقيالساطعالنورو)(كثيرابنللإمامالقرآنقراءةفيالحكيم

قراءةفيالدائمالخيرو)(السبعالقراءاتبتبسيطالنفعتعميمو)(،نافع

عجائبو)(الكسائيالإمامقراءةفيالنائيتقريبو)(عاصمالإمام

والرسلالأنبياءأنسابونحتصرو)(المسموعاتوغرائبالمقروءات

.(الكرام

هـ)1(.0138عامرجمما/17الأربعاءليلةتوفي

المكتبة:خدمةفيجهوده

فيللمكتبةالمؤنسسفهوللمكتبةْمديرأولالخياريياسينأحمد

بعدأحمدوالدهإن:الخياريياسينأحمدياسينابنهيقولالحاضرعصرها

فيالدعويةوالوسائل،771:صعشر،والخامسعشر،الرابعالقرنأعلامموسوعة(1)

242ص/،الطلحيبركةالحاضر/العصرفيالنبويالمسجد



بالمسجدالمجيديبابأعلىالغرفاستلم،المكتبةبإنشاءلهالأمرصدور

منوالدهوكتبدواليببنقلالخياريأحمدفبدأفارغةالشريفالنبوي

بهيثقبمنيتصلبدأثم،النبويالمسجدلمكتبةنواةفكافت.إليهامكتبته

)1(.الدعمأنواعبشتىالمكتبةلدعموغيرهممعارفهمن

:يقولالأنصاريفهذا،الكثيرونبجهودهوأشادشهدوقدهذا

بعضوجهودهبمساعيهالمكتبةإلىضمالخياريياسينأحمدإن

لهاوقدمالخاصةخزانتهكتب-جلَّمكتبة-لهاأهدىكما،المهداةالمكتبات

بضماهتموقد،بالغةعنايةبهاوعنىوفهرسهاورتبها،جميلةخزائن

إليها)2(.المنورةالمدينةفيالأخرىالمكتبات

جهوداًاللّهرحمهالخياريالشيخبذللقد:الوكيلالسيدعنهويقول

يضمأنبجهودهاستطاعفقدمحتوياتها،وزيادة،المكتبةتنميةفيجبارة

المسجدفيالدعويةوالوسائل،3:صوالحاضرالماضينينالنبويالمسجدمكتبة()1

442:صالحاضرالعصرفيالنبوي

العصرفيالنبويالمسجدفيالدعويةوالوسائل(112-11)9:صالمنورةالمدينةآثار)2(

.442:صالحاضر



كما،الهنديحسينمحمدالدكتورمكتبةمثلالخاصةالمكتباتبعضإليها

كذلك،الخاصةمكتبتهكتبمنكثيراًللمكتبةالخياريالشيخأهدى

الشيخبذلكماالكتبلحفظالخزاناتبعضالنبويالحرملمكتبةأهدى

ضموحاولوفهرستها،المكتبةترتيبفيمشكوراًجهداًاللّّهرحمه

)1(.المنورةبالمدينةالعامةللمكتبةنواةلتكونإليهاالأخرىالمكتبات

الزغيببي:صالحبنالرحمنعبدالشيخثانياً:

المكمّبةإلىأدخل،وقدالخياريياسينأحمدبعدالمكتبةإدارهتولى

)2(.الأشخاصبعضمنالمهداةالمكتباتبعض

خاشقجي:حسنالشيخثمالثاً:

أسرةهـفيأ431عامالمنورةالمدينةفيخاشقجيحسنولد

عمرهمنعشرةالثانيةسنفيالقرآنحفظ،والفضلبالعلماشتهرت

.891:صالتاريخعبرالنبوىالمسجد(1)

السابق.المرجع)2(



وهي:وظائفعدةفيالنبويالمسجدفيعمل

ومدير،الكناسينطائفةوشيخ،المؤذنينكبارمنوكان،مؤذن

عامتوفيالخيرأعمالفيمشاركاتله،الشريفالنبويبالحرمالمكتبة

)1(.البقيعمقبرهّفيهـودفن5913

بصنعهاأمردواليبفيهاأدخلأنهالمكتبةفيجهودهضمنومن

وماصاتالحجمصغيرةأخرىودواليب-اللّّه-رحمهالعزيزعبدالملأ

الكتبمنوقتهفيالمكتبةتضمهمامحددوكانالأرضمنقريبةأرضية

مجلداً.(0005):حوالي

فارنصي:يوسفأحمدالشنخرابعاً:

الثالث.الدورفيالعامةالمكتبةمقرفيكاشماعندماالمكتبةإدارةتولى

بالمدينةوالدراساتالبحوثلمركؤالترجمةصاحبحفيدمنرسالةجاءتالترجمةهذه(1)

الحصرفيالنبويالمسجدفيالدعويةالوسائل:عنأهـنقلا22/2042ً/المنورة

.422:ص،الحاضر



القين:محمدصالحالشيخخامساً:

القرآنحفظ.نشأوبهاهـ،1328عامالمنورةالمدينةفياللّّهرحمهولد

المسجدمشايخعلىالعلموطلب،الفاطميالشيخكتابفيالكريم

فيمدرساًهـعين1347عامالابتدائيةالشهادةنال.الشريفالنبيوي

تسمىالتيللمدرسةمديراًثمالمنورةبالمدينةالابتدائيةالمدارسإحدى

عاممنهاوتقاعد،الابتدائيةالوهابعبدبنمحمدالشيخمدرسةالاَن

بتاريخالشريفالنبويبالمسجدبالعملهـالتحق2913

واستمر،النريفالنبويالمسجدلمكتبةمديراًهـفعينا6693//01

هـفأعفي9/94041/بتاريخالمكتبةإدارةمنإعفاءهطلبحتى

بالمسجدالمصاحفإدارةفيللعملانتقلثم،بالمكتبةيعملواستمر

الشريفالنبويلالمسجدعليههـوصلي1741عامتوفي.الشريفالنبوي

)1(.بالبقيعودفنالعصر،ضلاة

المسجدمكتبة:كتابإلىعزاها.المخلافيناجياللّهعبد/الأخمنجاءتالترجمةهذه"(1)

المخلافي.ناجياللّهعبد:تأليفوالحاضر،الماضيبينالنثريفالنبوي



العبيد:صالحبنسليمانالشيخسادساً:

منالعنبربنىمنسلميآلالعبيدصالحبنسليمان/الشيخهو

تميم.قبيلة

ملازماًهـعمل1375عامالقصيمبمنطقةالبدائعبمدينةولد

المسجدلشئونالعامةبالرئاسةللعملانتقلثمهـ،9913عامقضائياً

عامالنبويبالمسجدللمكتبةمديرًاعملحيثالنبويوالمسجدالحرام

منوالإرشادللوعظومديراًهـ81/4/2841هـوحمّى4041

إلىتهدفالتيوالفعالياتالنشاطا!منالعديدولههـ،ا4/7704/

)1(.النبويالمسجدفيوالأقسامالإداراتفيوالأداءالعملتحسين

المكتبة:فيجهوده

الكتبفكثرتعليهاإشرافهبعدحثيثةخطواتالمكتبةخطتلقد

عندجلياًذلكويظهرالحديثةالتقنياتفيهاوأدخلالأقساموتنوعت

صاحبةتقول)442:صالحاضرالعصرفيالنبوىالمسجدفيالدعويةالوسائل(1)

صاحبها(منمراسلةأخذتالترجمهّهذه)إن:المرجع



فيهاأشرفالذيالوقتفيأنشئتجميعهاوالتيالمكتبةأقسامعنحديثنا

المكتبة.على

العبيد:صالحبنعبيدالشيخ:السابع

سنةبالقصيم((البدائع))فيولدالعبيد،صالحبنعبيدهو

الابتدائيةبدرمدرسة))بدخولهالعلميةحياتهابتدأ.بهاونشأهـ()1377

))المعهدبالتحقالابتدائمِةالمرحلةمنتخرجهوبعد،بالبدائع((

ب)جامعةالتحقثم،والثانويةالمتوسطةالمرحلةفدرنسبالبدائع((العلمي

الجامعيةالمرحلةفأتم-القصيمفرع-(الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

بها.

الجامعي:العامفيتخرجهوكان،الشريعةفياليسانسعلىوحصل

هـ.2041هـ-أ104

المسجدلشئونالعامةالرئاسةب))وكالةالمذكورتعينذلكبعد

هـثمأ11/11/204بتاريخالموظفينشؤونبادارة((موظفاًالنبوي

المسجدلشئونالعامةالرئاسةبوكالةوالسقياالصيانةلإدارةمديراًتعين

هـانتقل1/80421/اهـوبتاريخ4/1904/بتاريخالشريفالنبوي



الاتصالاتهـ))مركزمديراًكلفحيثوالسقيا(الصيانة)إدارةمن

الشريف.النبويالمسجدلشئونالعامةالرئاسةبوكالة((والمعلومات

المسجدلمكتبة))مديراًتعيينهقرارهـصدر44281/لما8عاموفي

)1(.الكتابهذاإعدادحتىكذلكزالوما((الشريفالنبوي

أهـ.231/1433/يومفيضاحبهامنمراسلةجاءتالترجمةهذه(1)





الثالث4المبحث

المحتبضمديرمهارو

المكتبةمديرمسئوليةتحتتقعالتنفيذيةالمكتبةأعمالجلأنشكلا

توجيههممعمساعديهعلىالإداريةالأدواربتوؤيعيقومالذيوهو

الاَتي:!ماتتلخصمهامهوأبرؤعليهموالإشراف

البدائلبينوالاختيارالمكتبةعملطريقةتحديدويشمل:ا!طيط

الماديةالظروفبحمسبالمنشودالهدفيحققبماوالسياساتالمطروحة

المعالمواضحةأساسيةعملخطةباعدادالتخطيطيشملكما،المتوفرة

خطواتوتسلسلوالإداريةالعمليةالعلاقاتتحددللعاملينمعروفة

دقيقةدراسةإجراءيشملكما،المكتبةفيوالمرؤوسينالرؤساءبينالعمل

ومحددةالتوسعاتتراعيمستقبليةخطةووضعوالتوقعاتللواقع

معينة.ؤمنمةولمدةمرحلياً

وتوصيف،المكتبةنشاطأوجهوتحديدحصرويشمل:التنظيم

حسبالنشاطأوجهوتقسيم،الوظائفبتلكالقائمينومهامالوظائف



القراءوخدماتالكتاببشؤونمتعلقةأوفنيةأوإداريةإمانوعيتها

حدودفيكلبواجباتهمبالقيامالأقسامورؤساءالمساعدينوتكليف

.تداخلاتبلااختصاصه

الأقسامورؤساءالعاملةاليدبينالعلاقاتتحديدويشمل:التنسيق

إلىالوظيفيالهرمقاعدةمنالتنفيذيةالإجراءاتوتسلسلوالمساعدين

العمليةالعلاقاتفيالتاموالانسجامالتناغمتحقيقمعوبالعكسقمته

الفريقروحيحققومماللعاملينالفرديةوالقدراتالإنسانيةوالجوانجما

.المطلوبوالهدفالمهمةلإنجاؤ

واختياروتوفيرإيجادفيالسعيويشمل:واقدريبالتوطف

ويحققيكفلبمااختيارهمفيالمشاركةأوالفنيةوالكوادرالبشريةالعناصر

فرصيوفرأنالتوظيففيالمديرمهاممنوأنكما،المكتبةأهداف

وأالمكتبةداخلسواءًالوظيفيةمهاراتهموتنميةللعاملينالتدرلمجما

للتعرفالمكتبةأعمالمراحلبجميعالموظفيمرأنذلكومنخارجها

علمعلىيكونولكياللزومعندبهابالعمليقوملكيومزاولتهاعليها

فيوجوفىهحتىالكتابشراءمنذالمكتبةقيتتمالتيالأعمالبجميعتام



الموظفميولعلىالتنقلاتهذهخلالالتعرفوكذلكالمكتبةقاعة

العامة.المصلحةيخدمبماالميولتلكوتنميةالعملية

وقيامهمعملهمأثناءوتوجيههمالموظفينإرشاد:اقوجيه

الفريقبروحللعملوالقابليةالقدرةفيهموتنميةالمختلفةبوظائفهم

المحسنومكافأةالعدلىبميزانووؤنهمموظفيهأداءوتقويمالواحد

عنأوالمباشربالطريقسواءبموظفيهالدائموالاتصالالمقصر،وتوجيه

الأفرادتوجيهعلىالقدرةفيهموغرسمساعديهوإعداد،مساعديهطريق

بالعمليتعلقشيءأيسماعوعدمبتشجيعهمالقياديةالروحفيهموتنمية

طريقهم.عنإلا

الصادرةوالأوامرالتعليماتبمتابعةوذلك:واوقابةالإشراف

عليها،والإشرافالمرحليةالعملخطةخطواتومتابعةتنفيذهاومدة

سواءلتلافيهاالقصورونواحيالخطةتلكفيالتقدمنواحيوملاحظة

إشرافبلاعملخطةأيوأنالمساعدينطريقعنأوالمباشربالطريق

بخطواتتسيرتقديرأفلعلىأوالمنشودالغرضتحققلامتابعةولا

.متعثرة



معذلكومناقشةلاحتياجاتالخططوضع:والمزايخةالتمويل

للاحتياجاتوفقاًوتمويلهاالمصادرهذهلزيادةالوكالةفيالمسؤولين

هذهعلىالسيطرةالتمويلاتتلكعلىالحصولبعدثمومنالمستقبلية

الخطة.فيلهاالمخصصةالصرفأوجهفيصرفهاومراقبةالمنرانية

الإداريةاللغةفييسمىماوهو:والبياناتالمحلومطتنقل

باستمراروجعلهمبرؤسائهالمكتبةمديراتصالسواءالاتصالبخطوط

بالاتصالسواءقصورهاوأوجهنجاحاتهاأوجهالمكتبةوضعيعيشون

ذلكومنّلدورياً،أومنتظمةبصورةلهمالمرفوعةبالمفاريرأوالشخصي

علىليكونبأولأولاًبهبالاتصاليقومونالذينومرؤوسيهمساعديهمع

بأولأولاًلتلافيهاقصورأونجاحاتأوجهمنالمكتبةداخليتمبماعلم

الشخصيىوبالاتصالودوريةمنتظمةوبتقاريرالمرسومةالخطةحسب

ودلكبخدمتهتقومالذيوجمهورهاالمكتبةبينأيضاًيتمذلكمثلوأن

المكتبةمديرليتابعاقتراحاتأوملاحظاتأواستبياناتطريقعن

تطلعاتهم.منالممكنوتحقيقالمكتبةرواداحتياجاتمعايشة



ف!لنبم!م:أ،لثّا،لاِئقإلدفئكل!ث!

المكتبةأقسام

مباحث:ثمانيةوفيه

:مطلبانوفيهالمطالعةقاعات:الأولالمبحث

الرجالية.المطالعةقاعات:الأولىالمطلب

النسائية.المطالعةقاعات:الثانيالمطلب

الخاصة.المجموعاتقسم:الثانيالمبحث

.الدورياتقسم:الثالثالمبحث

الفني.القسم:الرابعالمنحث

الصوتية.المكتنة:الخامسالمبحث

والإرشاد.العلميالبحثقسم:السادسالمبحث

والتصننيف.الفهرسةقسم:السابعالمبحث

:مطلبانوفيهحوالمستوالتزويدقسم:الثامنالمبحث

التزويد.قسم:الأولالمطلب

المكتبة.حمستو:الثانيالمطلب

!لأصييمثرغبم"





الاول:المبحث

المطالعضقاعات

:مطلبانوفيه

الرجاليةالمطالعةقاعات:الأولالمطلب

قاعةعنعبارةكاننساالشريفالنبويالمسجدمكتبةنشأةبدايةفي

1(.)واحدة

العزيزعبدبنفهدالملكالشريفينالحرمينخادمتوسعةوبعد

.قاعاتأربعلّضمأصبحت

صالحبنسليمانالشيخالمكتبةمديرهـرفع17/38041/ففي

النبوىالمسجدلشؤونالعامالرئيسنائبإلىالمكتبةبتوسعةطلبًاالعبيد

الرئيسسماحةإلىالأمرفرفع)2(الفالحاللّهعبدبنالعزيزعبدالشيخ

33.:صالنبويالمسجدمكتبة(1)

تعليمهوبدأفيها،هـونشأا036عامالزلفيبمدينةولد،الفالحاللّهعبدبنالعزيزعبد)2(



عبيد)1(بنسليمانالشيخالنبويوالمسجدالحرامالمسجدلشؤونالعام

عمربنمحمدوالشيخالهلالأحمدبنالمحسنعبدالشيخيدعلىالكريمالقرآنبحفظ

إلىوانتقلالحكوميةالمدارسفيدراستهواصلثمعمرهمنالعاشرة!أحفظهوأتم

الماجستيردرجةعلىأهـحصل374عامفيهوتخرحإلعلميالمعهدفيفدرسالرياض

جامعةفيالعربيةاللغةلكليةعميداًثمالشريعةكليةفيمدرساًهـوعملأ693عام

هـعينأ304عاموفيالعلماء،كبار!يئةعاماًأميناًثمالاسلاميةسعودبنمحمدالإمام

فيالإسلاميةالجامعةنشاطاتفيشاركوقد،النبويالمسجدلشؤونالعامللرئيسنائباً

لطباعةفهدالملكلمجمعالعليااللجنةفيعضوالآنوهووإداريةعلميةلجانعدة

داخلفيابامعةعقدتهاالتيالمؤتمراتمنكبيرعددفيشارككماالشريفالمصحف

،462:صالحاضرالعصرالنبويالمسجدفيالدعويةالوسائلانظر:)وخارجهاالمملكة

.(النبويبالمسجدوالإرشادالتوجيهإدارةمنالحرمشيوختراجممننقلاً

سِلْمىبنسليمانبنسالمبنرشودننرشيدبنعبيدبناللّهعبدبنعبيدبنسليمانهو()1

كالعبيدعدةفروعمنهاتفرعتكبيرةأسرة:والسِّلْمي.التميميالعنبريعمروآل

تميم.منبلعنبرإلىبنسبهمويرجعون.والفريحوالمحمود،والسلامة

هـأ327عامالقصيممنطقةمحافظاتإحدى-البدائعبلدةفيالشيخولد:مولده

أرماتهم.حلفيومرجعهمالقصيمأهاليكبارأحد)عبيد(والدهكنففينشأتهوكانت

هـإلى5134عامسافرثم،والدهيدعلىصغرهمنالعلمبطلبالشيخبدأ:للعملطلبه

أخذمنأشهرومنوالنحو،التوحيد،ودرس،القرآنحفظاستكملجمثماالرياض

سعدوالشيخهـ(،أ367)تالشيخآلاللطيفعبدبنمحمدالشيخ:هناكالعلمعنهم



عاموفيهـأ.أ99/3)تالشيخآل!ابراهيمبنومحمدهـ(9134)تعتيقبن

محمدبناللّّهعبدالشيخالشيخنن؛علىتعليمهفواصل()البدائعبلدهإلىهـعاد6134

عنهماأخذوقدهـ(1362)تسليمبنمحمدبنعمروالشيخهـ(،أ35أ)تسليمبن

إلىرجعثم!الوهابعبدبنمحمدالشيخومؤلفاتوالنحو،،والفقه،الحديث)علم

ثعذهوفي.ذكرهمتقدمالذينمشايخهعلىالعلمطلبهـليواصل1135عامالرياض

والتفسير،،وأصولهوالفقه،ومصطلحهكالحدينثالعلومفيالشيختوسعالرحلة

الشيخأخلاقعنأماهـ.أ358عامفيبلدهإلىرجوعهوكان.والفرائضوالتاريخ

الخيروحما،والتواضعالمعتقد،فيوصحة،للعلموحبحلم،منالعلماء؛أخلاقفهي

فعله.فيوالمساهمة

يلي:فيمانوجزهاالمناصبمنالعديدالشيختقلد:الوظيفيةأعماله

هـ.أ368هـإلى0136عاممنالزلفيفيالقضاء1-

هـ.1371أهـإلى368عاممنالمجمعةفي2-المّضاء

أهـ.372هـإلى1371عاممنجيزانفيالقضايابعضإنهاءفىتكليفه3-

هـ.أ373هـإلى1372عاممنالمعارفلمديرأولمعاوناًعمله4-

هـ.ا376هـإلمأأ373عاممنالظهرانمحاكمورئاسةالقضاء5-

هـ.1376الإفتاءهيئةبدارعضوية6-

هـ.أ381هـإلىأ376عاممنبالرياضالكبرىالمحكمةرئاسة7-

أهـ.383أهـإلى381عاممنعنيزةمحاكم8-رئاسة

هـ.0041هـإلى1383عاممنالمكرمةمكةمحاكمرئاسة9-



هـ.38041//91فيتعالىاللّهيرحمه

للدورالتجهيزاتبعملالبدءوتمالمكتبةبتوسعةالموافقةوجاءت

بنعثمانبابفيالعلياوالأدوار!تالخطاببنعمرببابالأرضي

والدور،الثانيةللقاعةعمرببابالأرضيالدوروأصبح!تعفان

لقسمالأولوالدور،الثالثةللقاعة!تعفانبنعثمانببابالأرضي

المخطوطاتلقسموالثاني،المكتبةمديرومكتبالصوتيةالمكتبة

التالي:النحوعلىوأصبحت

!ش،الخطاببنعمربابفيالمكتبةأساسوهي:الأولىالقاعة1-

.الأولبالدور

هـ،9041هـإلى0041عاممنالنبويوالمسجدالحرامالمسجدشؤونرئاسةأ-0

العلماء.كبارهيئةفيوعضواللقضاء،الأعلىالمجلسفيعضواًوكان

والثمانينالتاسعةيناهزعمرهـعن2/56141/الثلاثاءيومفجرالشيختوفي:وفاته

اكجمة:مراجع.جناتهفسيحوأسكنهاللّّهرحمه.المكرمةبمكةالعدلمقبرةفيودفنعاماً.

العامالرئيسوكيلعبيد،بنسليمانبنعليالدكتور/الشيخابنالترجمةهدهأعد

رجب-السنة-عنثرالحاديعددهافي()العدلمجلةانظر:.النبويالمسجدلشؤون

.هـ(أ224



الأرضي.الدور!تالخطاببنعمرببابوتقع:الثانية2-القاعة

الأرضي.الدور!تعفانبنعثمانببابوتقع:الثالثة3-القاعة

تضموكانت!ت)1(عفانبنعثمانببابولّقعالوابعة:القاعة-4

نأبعدمطالعةقاعةأصبحتثمالصوتيةوالمكتبةالمكتبةمديرمكتب

()2(.)18بابإلىالمكتبةمديرمكتبنقل

معاليإلىالرفعتمروادها،وكثرهكتبهاوزيادةالمكتبةاتساعوبعد

أكثرمكانإلىالمكتبةبنقلطلبًاالنبويالمسجدلشؤونالعامالرئيسنائب

المسجدلسطحالاختيارفكان،واحدةقاعةفيالقاعاتولتجتمعسعة

المكتبةبمتطلباتوتجهيزهالمكانإعدادفتم،الغربيةجهتهفيالنبوي

إلىالمخطوطاتقسمعداقاعاتهابجميعالمكتبةإليهفانتقلتالحديثة

هـ.22/21/4281:بتاريخوذلكالجديدالمكان

روادومساعدهّبخدمةيقوموننحتصونموظفونبالمكتبةويعمل

بعدأماكنهاإلىيعيدونهاثميطلبونها،التيالكتبمحلىالحصولفيالمكتبة

.34:صالنبويالمسجدمكتبة()1

.472:صالحاضرالعصرالنبويالمسجدفيالدعويةالوسائل)2(



يؤدونهاالتيمهامهموأبرزمنهاءالانتهاٍ

كا!"-ص-3!؟،كاوبر!-3-بر!7.خ!!لبر!-

-!حهـجبر؟لآصلأ!-ء"-لأ-،3-"تن-ك!يمءصطغ،؟لأ-؟أ3َ-%/أ

-كا؟ىور؟؟-7،كا!ءب--؟؟Xءٍ

أ-3س-؟*-ص7-،!3،لمأر؟

وعندضباحاًللدوامساعةأولمعالرئيسيالبابوإغلاقفتح1-

القاعةخلومنالتأكدبعدالصلواتأوقاتوأثناءمساءًالانصراف

الرواد.من

وفتحالصلاةإقامةمعإلاالروادإخراحأوالقاعةإغلاقَعدم-2

.مباشرةالصلاةأداءبعدالقاعة

علىوالمحافظة،الدوامفترةأثناءالقاعةعنالكاملة3-المسئولية

خروجهأوشيءبدخولالسماحوعدموأثاثكتبمنموجوداتها



المكتبة.مديرمنخطيبإذنإلاالقاعةمن

بحسب(.الخ.-ث-ت-بأ)هجائياًترتيباًالكتبترلّيب-4

.كتابكلفهرسةحروف

مكانهفيتصنيفكليكونوأن،الترتيبأثناءالتصنيفملاحظة-5

له.المخصص

تسلسليا.الواحدالكتابأجزاءترتيب-6

وعدمعليهاالرواداطلاعبعدبأولأولاًأماكنهاإلىالكتب-إعادة7

بلالكتابإعادةعدمإلىالروادوتنبيه،القراءةطاولةعلىتركها

قراءته.منالانتهاءبعدالقراءةطاولةعلىتركه

المسئولإبلاعكاملةوجودهامنللتأكددوريةبصفةالكتبجرد-8

.المفقودةالكتبعن

بنحوويفسدوهابالكمّبيعبثوالئلاالقاعةداخلالروادمراقبة-9

أثناءاستخدامهاسوءأوثنيهاأوأوراقهاتمزيقأوعليهاالكتابة

تسليممعحالاً،العملهذامثلمنهيحصلعمنوالإبلاعالقراءة

.للمسئولملاحظاتعليهاالتيالكتب



وأالتصنيففيوضوحعدمأوخطأبهاالتيالكتبملاحظة-01

فيبياضمثلعيوبأوترميمأوتجليدإلىتحتاجالتيأوالفهرسة

فيوتسجيلهاذلكإلىوماالصفحاتترقيمفيخطأأوالصفحات

معالكتبواستلامتسليمعنللمسئولتسليمهاثمخاصة،بيانات

الفني.القسممسئول

وتسجيلهاالروادمنوالشكاوىوالاقتراحاتالملحوظاتتقبل-11

صندوقإلىإرشادهمأو،المسئولإلىإرسالهاثم،أمكنإن

.الملحوظات

عنوانبحسبهجائياًترتيباًموضوعكلفهرسبطاقات-ترتيب21

علىالموجودوالموضوعالتصنيفقصاصةتطابقوملاحظة،الكتاب

مثل:بداخلهموجودةبطاقةكلوموضوعتصنيفمعالدرحوجه

أولمعالحروفقصاصةتطابقوملاحظة2(،11-القرآن)علوم

.(س-أ):مثلفيهموجودةبطاقةكلعنوانمنحرف

وفهرستها،تصنيفهاحسبأماكنهافيالجديدةالكتب-إدخال13

وفهرستها.وتصنيفهاالمكتبةفهرسأدراحفيبطاقاتهاوإدخال

أيأوالكبيرةالملفاتأوالشنطأوالكتببدخولالسماحعدم4-1



فيالقاعةخارحوضعهاويحببداخلها،مارؤيةتمنعحافظهّ

لها.المخصصةالأماكن

مديرمنخطيباذنإلاالقاعةمنالكتبباخراحالسماحعدما-5

المكتبة.

الرواد.حصرسجلفيأسمائهملتسجيلالروادتوجيه-61

يحتاجونهاالتيالكتبإلىبارشادهممعهمبالقيامالباحثينخدمة-17

استفساراتهم.علىوالرديظلبونهاالمّيوالموضوعات

تنظيفإلىتحتاجالتيوالكتبوالدواليبالأثاثملاحظة-18

ذلك.ومتابعةبتنظيفها،النظافةعاملوإبلاع

وعرضهاخاصببيانوتسجيلهاللمكتبةالمهداهالكتباستلام-91

المكتبة.مديرعلى

كتبمنتحويهومابالمكتبةوتعريفهمالرسميينالضيوفاستقبال-02

متقدمة.وتقنيةنفيسه

تعطلأوبعضهفقدانأوالأثاثفييحصلتلفأيعنالإبلاع-12

كاحتياحالصيانةإلىبعضهحاجةأو،التكييفأوالإنارةمصادرفي



.ونحوهدهانإلىدولابأوتنجيدإلىكرسي

يلي:بماالمكتبةموظفويلتزمدلككلوفي

إهمالأومنهمالضجروعدمالحسنةبالأخلاقالروادمعاملة-1

ومحطيحتذىقدوهالمكانهذافيالموظفلأن،وتساؤلاتهمطلباتهم

الرواد.أنظار

إنابةولهالإذنبعدإلامسئولبلاوتركهاالقاعةمنالخروحعدم-2

بذلك.الدواممراقبوإبلاغ،مكانهالزملاءأحد

بالقاعة،العملأثناءالروادأوالزملاءمعالحدتحمافيالصوترفععدم-3

وخدمةالعملمصلحةفيهوماالضرورةحدودي!الكلاميكونوأن

الرواد.

القاعة.فيالروادأوالزملاءمعفيهالمرغوبغيرالمزاحعدم-4

وأالموظفينمنذلكحصولأكانسواءالقاعةفيالأكلعدم-5

يتنافىكلهذلكلأن،اللائقةغيرالجلساتأوالنوموكذلكالرواد،

الحسنة.والقدوةالمسئوليةمع

ذلك،غيرأواقتراحأوأعلاهالملاحظاتمنملاحظةوجودعند6-



.الدواممراقبأوالقاعاتمسئولإلىحينهفييقدم

تسجللئلابالتعليماتوالالتزام،أعمالمنيظلبمابجميع-القيام7

حينه.فييبلغوالأعمالالمهامفيتغييرأيحدثإذاملاحظةعليه

أهـ433سنةوحتىالرجاليةبالمكتبةالكتبعددبلغوقدهذا

)1(.بطاقة58482(و)مجلداً(1281581

المكتبة.إدارةمنتقرير(1)



النسائيةالمطالعةقاعات:الثانيالمطلب

القسمقاعاتمنالإعارةطريقعنالنسائيللقسمتوفرالكتبكانخما

بالنساءخاصللمطالعةمكانبتخصيصالطلباتكثرتأنوبعد،الرجالي

النبويالمسجدلشؤونالعامالرئيسنائبمعاليإلىباقتراحالمكتبةمديرتقدم

.هـ)1(5/58041/فيالنسائيالقسمفيمكتبةبفتح

بابمنالداخليمينعلىوهوالمكاناختيارهـتم1541عاموفي

بدأوقد،النبويللمسجدالشماليةالشريفينالحرمينخادمبتوسعة2()4

لذلك،المؤهلينالموظفينمنعددبذلكوقام،المكتبةبمتطلباتتجهيزه

أدخلتالتيللكتبفهارسووضعتالمهمةوالمراجعبالكتبوؤودت

المكتبة.في

فينسائيةمكتبةقسمتخصيصفيهيطلبالمكتبةمديرمنأهـاقتراح514عامتقريرفي()1

ويتوفر2(5أو)17بابفيالمناسبالمكانيتوفرحيثالغربيأوالشرقيالنساءمصلى

هذافيمنهاالاستفادةيمكنالتيالكتبمنالزائدةالنسخبعضالمكتبةحمستوفي

.()12:ص.القسم



عندالأرضيالدورفيواحدةقاعةعنعبارةأمرهاأولفيوكا!ط

فيأبوابهافتحالمكتبةوبدأت!تعفانبنعثمانباب

هـ.51641//1

اظلاعوبعدنجاحها،يوضحالمكتبةعنتقريررفعأشهرستةوبعد

رأىالتقرير،علىالنبودطالمسجدلشئونالعامالرئيسنائبفضيلة

فيمابالنظرعليهاالمشرفينووجهالمكتبةهذهفتحقيالملموسالنجاح

توسعتها.أمرفيوالنظروغيرها،الكتبمنتحتاجه

وبدأالثانيبالدورللاطلاعثانيةقاعةهـجهزت1741عاموفي

الزائراتتستقبلهـوبدأتا6174//11فيفيهاالعمل

فيوافتتحتالأولبالدورالثالثةالقاعةتجهيزهـتم1841عاموفي

هـ)1(.1/11/1841

يزيدلاوالكتيباتالكتبمنفيهامامجموعكانالمكتبةافتتاحوعند

39(0)إلىالعددؤادإنشائهاعلىأشهرستةمضيوبعدكتاباً،)568(عن

.522صالحاضرالعصرالنبويالمسجدفيالدعويةالوسائل(1)



والفرنسية،،الإنجليزيةشراللغاتبعضوأضيفتوكتيباً،كتاباً

والفارسية.،والتركية

النحوعلىالمكتبةفيالموجودةالمعارفهـكافت1741عاموفي

التالي:

الشريفالنبويوالحديثما-والتفاسير-الكريمالقرآنعلوم

-لفتاوى-العاموالفقه-المذاهبوفقه-والأديان-والعقيدة-وعلومه

-والأنساب-والتراجم-العربيةواللغة-النبويةوالسيرة-والرقائق

منوالقليل-الإسلاميالاقتصادكتبوبعض-الإسلاميوالتاريخ

)1(.الطبكتب

النبويالمسجدلموظفات،الإعارةقسمهـفتح1841عاموفي

يضمالقسموهذاالنبويللمسجدالتابعةالتحفيظحلقاتومنسوبات

بالأمورتختصغالبهاالعلميةوالأشرطةالكتبمقكبيرةمجموعة

.1:هـص1741لعامالنبويبالمسجدالنسائيةالمكتبةتقرير(1)



)1(.المسلمةبالمرأهالخاصةالشرعية

العلمفروعفي(كتاباً)4386إلىالكتبعددهـزادأ914عاموفي

والأدلةالمجاميعالمعارفأنواعمنسبقماإلىأضيفوقدالمختلفة

،القراءاتوعلمالعامةالمعارفودوائروالموسوعات،العامةوالفهارس

الإسلامية،والآدابوالأخلاق،الفقهوأصولالتفسير،وأصول

الإسلامية،والثقافةوالمساجد،والخطب،الإسلاميةوالشعائروالأذكار،

منيقربماللمكتبةوأهدي،البحتهوالعلومالجغرافيا،كتبوبعض

كتاباً.()133

قسمفيالموجودةالمخطوطاتفهارسالنسائيةالمكتبةإلىوأضيف

مسجلأشرطةمنالصوتيةالمكتبهّمّحويهلمافهارسوكذلك،الرجال

النبويالمسجدفيتلقىالتيالخطبأوالدروسمن،علميةموادعليها

فيالتراوي!ضلاةفيكاملاًالمصحفتسجيلوكذلك،المكيالحرمأو

)2(.الحرامالمسجدأوالنبويالمسجد

السابق.المرجع(1)

.2:هـص9141لعامالنبويبالمسجدالنسانيةالمكحّبةتقرير)2(



وأضيفالاَليالحاسبالنسائيةالمكتبةإلىهـأدخل0421عاموفي

كتاباً.5(111)إلىفيهاالكتبمجموعليصلالكتببعضإليها

مننوعقاعةلكلوخصصفرعاً،45بهاالمعارفمجموعوبلغ

وسهولةوهدوئهالمكانسعةمنللقراءةالمناسبالجولتهيئةالمعارف

منها.الاستفادةالمرادالكتبإلىالوصول

)6388(كتاباًبالمكتبةالموجودةالكتبعددهـبلغ1421عاموفي

باللغةالكتبوعددفرعا4ً()9المعارفوعددالمختلفةالمعرفةفروعفي

(كتاباً.64)العربيةغير

ووصلعنواناً()152الجديدةالكتبعددهـكانا422عاموفي

عنواناً،2(19)المكتبةإلىهـأضيف2341عاموفي)38(.المعارفعدد

المعارفومنعنواناً،03(هـ)14244عاموفي)45(.المعارفومن

عاموفي)44(.المعارفومنعنواناً،277(هـ)4251عاموقي)53(.

هـ1427عاموفي95(.)المعارفومنعنواناً،اهـ)319(426

عنوانا22ً(46هـ)ا428عاموفي)58(.المعارفومنعنواناً،319()

)64(.المعارفومن2(،320هـ)9421عاموفي.66()المعارفومن



عاموفي68(.)المعارفومنعنواناً،هـ)2276(0143عاموفي

اهـ432عاموفي)63(.المعارفومنعنواناً،17(ه5اهـ)431

اهـ)2881(433عامو!ما)64(.المعارفومنعنواناً،)1633(

7()1(.0)المعارفومنعنواناً،

253صالحاضرالعصرالنبويالمسجدفيالدعويةالوسائل(1)





الثافيالمبحث

الخاصهضالمجموعاتثسم

ثلاثويشملالعديدةالنبويالمسجدمكتبةاقساممنلمحسمهو

والكتب-النادرةوالمطبوعات-)المخطوطات:هىرئيسةمجموعات

--لأع--!-7!73-لا-77-ع-!--ى--!عع-3-؟---فيء-!-!ص!خ.لاطلا!(امحدود!رْ

ينيم!ئرلا؟ضلاعفش"7أيخ؟



علىلاحتوائهوالفعالةالهامةالأقساممنيعدفالقسملذلكووفقاً

النادرةوالمطبوعاتالمخطوطات؟النبويالمسجدمكتبةلمجموعاتأهم

والحجرالمجموعاتمنالمكتبةتمتلكهماوأنفسأثمنمنيعدانواللذان

الإسلاميالتراثونشربحفظمعنيفالقسموعليهتكوينها،فيالأساس

علىالحفاظفييساهمبذلكوهوثانياًوالمطبوعأولاًالمخطوطالعلمي

.نشرهعلىوالعملبهوالتعريفالعظيملمجدهاوإحياءًالتليدتراثها

فيكلالموظفينمنوعددومساعد)رئيسمنالقسمإدارةوتتكون

تخصصه.مجال

المكتبة()إدارةالأعلىالجهازمعوتنسيقوبمتابعةالقسمفرئيس

بالوكالة،المسؤولينقبلمنلهاوالمخططالمرسومةالسياسةإطارووفق

به:المناطةالمهامومن؛القسمعنالأولالمسؤولهو

القسم.علىالإداريالإشراف-1

القسم.مثسوبيعلىالأعمالوالمهامتوؤبع-2

الاكاديمية.والعلميةالمراكزمعالتنسيقوالاتصالاتإجراء-3

المطلوبةالأجهزةتوريدعملياتعلىوالإشرافالتنسيق-4



للقسم.

التصوير.والتبادلعملياتعلىالإشرافوالمتابعة-5

المتخصصة.والمؤتمراتالمعارضفيالمشاركة-6

من؛متعددةوواجباتمهاموالفنيينالإداريينوموظفيهوللقسم

أهمها:

وتشمل،والدقيقةالحديثةبالطرقللمخطوطاتشاملةفهرسة-ا

المختلفةبالطرقتباعاًتردالتيوالمصوراتالأصليةالمخطوطات

تمقدالصددوجهذاالوقفأوالتبادلأوالشراءطريقعنسواءً

فهرسإصداروتمبالخزانةالأصليةالمخطوطاتجميعفهرسة

فهارسلإصدارجارياًالعمليزالولابها،خاصببلوجرافي

والميكروفيلمية.الورقيةالمصورات

والمصوراتالأصلمةللمخطوطاتالببلوجرافيةالبيانات2-برمجة

معالاَليالحاسبمنشاملةفهارسلإصدارالاَليبالحساب

به.الخاصةالكشافات

والميكروفيلميةالورقيةوالمصوراتالأصليةالمخطوطاتتخزين3-



محتوياتلحفظالضوئيالماسحطريقعنالاليبالحاسب

للباحثينالعمللتسهيلإلكترونيأرشيفولإخراحالمخطوطات

والدراسة.والتحقيقالبحثطرقولتطوير

لإعدادالقسمإلىدوماًيفدونالذينوالدارسينالباحثينخدمة-4

وتسهيلبتطويروذلكللنشر،أوالدكتوراهأوالماجستيررسائل

والبحث.والعرضالتزويدأساليب

معوذلكوالمصوراتالمخطوطاتوزيادةلإثراءاتصالقنوات-فتح5

وتتمالباحثينوكذلكوالمتخصصةالمختلفةالمخطوطاتمراكز

والإهداء.الوففأوالشراءأوالتبادلبأسلوبالعمليةهذه

وأاهترائهالتلافيملائمومناخخاضةخزانةفيالمخطوطات6-حفظ

التعقيم.طرقوأضحبأحدثتعقيمهايتمحيمثتلفها
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كا!شبز،ب!حض!ش!كأب؟،فيير؟لأ

ويقومالفنيالقسممعبالتعاونوتجليدهاوترميمهاصيانتهاوايضا7ً-

سلامتها.لضمانالمخطوطاتعلىوالمتابعةبالكشفدورياًالقسم

السنة،مدارعلىالمختلفةالمحليةالمعارضفيبالمشاركةالقسميقوم8-

بالقسم.المتوفرةالمخظوظاتاهمابرارلممحسسا
ءا!ر!ر

القسمْموظفيلعمومبهاالتقيدالواصماالتنبيهاتمن

والحكمة،واللينبالرفقالشريفالنبويالمسجدزائريمعالتعامل1-

.الجدالوترك



الأمور.منأمرإلىوإرشادهمتوجيههمعندالناسأحوالىمراعاة-2

الموظفإغضابتعمدولوالناسعنوالعفو،الغيظ-كظم3

يُحِبّللًّهُفّاسِ!و11َعًنتعافِيه!أتغَي!و1ً-.1ٌص)وَآ:تعالىقال

)2(."عزاًإلابعفوعبداًاللّهزاد))ماوقال!يًي!أأ(.أكحسِنِين

اللّه.منالأجروابتغاءعليهوالتواصيالأذىعلىالصبر-4

الزملاءمعوالتعاون،رحببصدرالمسؤولينتوجيهاتتقبل-5

المصلين.وراحةلخدمةالشريفالنبويبالمسجدوالعاملين

وأالتجمعوعدم،بدقهالعملومكانالمحدد،الدوامبوقتالتقيد-6

المباشر.المسئولمنالاستئذانبعدإلاالمكانمغادرة

التعليماتحسبوإخلاصبأمانةمنهمالمطلوبالعملتنفيذ-7

إليهم.الموجهة

وأالتلفمنعليهاوالمحافظة،العملأثناءالعملبطاقةإبراز-8

.134عمراناَلسورة(1)

الجامع.صحيحفي9058:رقمحديثانظر(صحيح)الألبانيالشيخقال)2(



العمل.انتهاءبعدللادارةوتسليمها،الضياع

رئيسهإلىالعملناحيةمنالموظفعلىيشكلأمركلفيالرجوع-9

يراها)1(.ملاحظةأيةعنوإبلاغهالمباشر

:المخطوطا!ولَصنيففهرسهة

القسمفياطامةالتنظيمياطيكلأجزاءمنوالتصنيفالفهرسةتعتبر

والمعتمدالرئيسالمصدروهي،والفهرسةالتوثيقفيعليهايعولوالتي

(النادرةوالكتبالمخطوطات)القسممقتنياتبأهمالمتعلقةللمعلومات

المستوياتذويمنالمتخصصينالمفهرسينمنعددبالقسميوجدوعليه

وتصنيففهرسةعلىيعملونالجيدةوالخبراتالعاليةالعلمية

فيالمتبعةالتصنيفقواعدوفقلها،وفهارسكمنّنوفووضعالمخطوطات

الأرقامعلىيعتمدبسيطتحويرمعللتصنيفالعالميالعشريديوينظام

علىالإبقاءمع،القسماحتياجاتمعليتماشىالحروفعنعوضاً

بطاقاتفيالمخطوطاتفهرسةويتمهو،كماللفنونالعامالتصنيف

.المخطوطاتقسممنتقرير(1)



نجملهاالتيوالمخطوطعنوالتفصيليةالشاملةالمعلوماتتحويخاضة

التالية:البنودفي

الناسخ--نهايته-المخطوطبداية-المؤلف-المخطوطعنوان)

-ملاحظات-الأسطرعدد-المقاس-الأوراقعدد-النسختاريخ

مكتبةخارحمصدرهمصورالمخطوطكانإذافيما)المخطوطمصدر

كانإذافيما)الوقفوتاريخالموقف-التوثيقمصادر-(النبويالمسجد

.المخطوططيالبطاقةهذهترفقثمومن(الأضولىمنالمخطوط

فيالبطاقاتمنالبياناتهذهتفريغيتمالحاسبمعوبالتنسيقثم

البحثعندمنهاللاستفادةشبكةعبروربطهاضخمةبياناتقاعدة

والتكشيف.
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جمير!!!--"قي+/ث؟عء

يم!كأ7!ج3

القسم،خارجتجرىللمخطوطاتوالترميمالصيانةعملياتكاننسا

!ر
عملاقتصارإبان2(1)رلمحمببابالكائن(الفنيب)القسم!ديدا و

بضمالقسمشهدهالذيالتوسعأعقابفيولكنالمخطوطاتعلىالقسم

مجالقيللقسمكبيرةنوعيةنقلةذلكواكبإليهالخاصةالمجموعات

التالي:النحوعلىوذلك،والتعقيمالصيانة

العالميةبالمراكزاسوةالكيمائيةللمعالجةحديثمعملإنشاء-1

عفانبنعثمانببابالثالثبالدورحالياًالمعملويقع،المتخصصة



!ت.

علىالحديثةوالمعداتالتجهيزاتمنمجموعةتأمينعلىالعمل2-

الأوزونبغاريعملللتعقيمومتطورحدشماجهازتأمينرأسها

القديمةالطرقعنبهللاستعاضةالمضمار،هذافيالأحدثويعتبر

الكيمائية.بالموادبالتعقيمالمتمثلة

كأجهزةالمرافقةالأخرىالتجهيزاتمنعددتأمينبجانبهذا3-

وجهاؤالورقيةالعجينةباستخدامالاَليالترميموجهازالتنظيف

الحراريالمكبسوجهازالمخطوطاتفيالحموضةدرجةقياس

منوعددالمهترئةالمخطوطاتأوراقتغليففيالمستخدم

.الأخرىوالتجهيزاتبالترميمالخاصةالطاولات
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المعملوبتغيللإدارةومهارةحبرهدومتحصصحبيروجود-4

الترميماجهزةوجميعبالأورونالتعقيمجهازبتغيلعلىوالإشراف

العالمية.الطرقأحدثعلىالأخرى
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المخطوطاتجميعوتعقيمتنظيفمنءالاْتمالاَنوحمى

خلومنللتأكدودلكدوريهبصفةالتعقيمعمليةوتتم.النادرةوالكتب

تماماً.الضارةوالحشراتالاَفاتمنالنادرةوالكتبالمخطوطات
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تصويرهاإمكانيةوتسهملوحفظهاالمخطوطاتارشفةبغرضلامتلاكها

الإطارهداوفيللباحنّينخدمةوالأسودبالأأوراقإلىو!ويلها

القسمقامالزمنمنعقدعلىيربوماومنذالمكتبةإدارةمعوبسسيى



لتصويرالإسلاميةالجامعةبمكتبةالمخطوطاتقسممعبالاتفاق

تصويرتموقد)ميكروفيلم(،أفلامعلىالنبويالمسجدمكتبةمخطوطات

معملم(،)35عرضميكروفيلميةأفلامعلىالقسممخطوطاتجميع

لعرضالميكروفيلميةالعرضأجهزةمنعددلاقتناءالقسمسعي

.الأفلامهذهوتصوير

فيالمنصرمةالأعوامغضونفيحدثالذيالهائلللتطورومواكبة

إلىالقسمعمدالاَلي،بالحاسبمتمثلةالمعلوماتونقلتقنيةمجال

الوسائلبهذهالأخذإلىسباقاًكانبلالتقنيةهذهمنالقصوىالاستفادة

والأرشفةالحفظفيعاليةإمكانياتمنتقدمهوماوالمتطورهالناجحة

.الأخرىالوسائلعلىالاعتمادمعهقلصمماالبياناتقواعدوإنشاء

تقنياتهإدخالتمالتيالحديثةالأقساممنالاَليالحاسبيعتبرلذا

التصويرتقنياتوبينبينهالربطوتم،بالقسمالعاليةوإمكانياته

والفهرسةوالاسترجاعالحفظلخدمات،للمخطوطاتالميكروفيلمي

والنشر.والطبع



التجليل:

لحاجةنظراًولكنالفنيالقسميتبعقريبعهدوحتىالتجليدكان

منمقربةعلىتكونوأنالتجليدخدماتلوجودالماسةالقسم

رقمياًالورقيةالمصوراتنسخعلىالعملمباشرةمعولاسيماالمخطوطات

سعىلذارقمياً،نسخهاعقبتجليدهاوإعادةفكهايقتضيوالذي

المجموعاتقسمإلىجزئياًولوالتجليدنقلعلىالقسمعلىالقائمون

النادرةوالمطبوعاتالمخطوطاتتجليدعملياتالاَنوتتمالخاصة

تجليدإلىإضافةالمخطوطا!وصيانةترميمخطواتمنأخيرةكخطوة

.بالمخطوطاتالصلةذاتوالمطبوعاتالورقيةالمصورات

:المعرض

وبعظمبهالمناطةالرسالةبأهميةالقسمعلىالقائمينمنإدراكاً

سبيلفىيؤديهأنينبغيالديالحيويوبالدورعاتقهعلىالملقاةالمسؤولية

أمتناتاريخمنمشرقبجانبالقادمةوالأجيالالحاليالجيلتعريف

نشأتهبدايةومنذالقسمعلىالقائمونسعىبالمخطوطاتمتمثلالمجيد

تلكنتاجمنوكانخاصةورعايةعنايةوأولوهالجانببهذابالاهتمام

حقيقيةنماذحعلىيحويدائممعرضإنشاءالاهتماموذلكالرعاية



ومحابروأدوات(وكتب)مصاحفللمخطوطاتولوحاتومجسمة

العريق.تاريخنامنكجزءالمخطوطقصةوتحكيتصور

لهذاأعدتحيمساشيقوبأسلوبجميلقالبفيعرضهاجرىوقد

منومظهرهاتصميمهافكرةاستوحتخاصةعرضخزاناتالغرض

الحديثةالعرضوسائلاستخدامبجانبهذاللمسجد،المعماريالتصميم

عرضشاشةعلىالتوضيحيةالعروضبرامجعبربالحاسبالمرتبطة

وهو،الإسلامعلماءأبرؤوخطوطالمخطوطاتمننماذجلعرضخاصة

عصرية.لمسةالعرضعلىأضفىما

العديدفيالمشاركةعلىالقسمعلىالقائمونحرصالإطارهذاوفي

تدرسالتيوالندواتالإسلاميبالتراثتعرفوالتيالمعارضمن

همومه.وتناقش

وأالبشريةأوالماديةالمشاركةخلالمنوذلكالقسمساهمكما

المشاركةأوالتنظيمفيالمباشرةوالمساهمةبالحضورسواءالفعالةالمعلوماتية

مننماذحوتقديمالإسلاميةبالمخطوطاتبالتعريفوذلكبالعروض
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!ء-لمكأ?يرس3كأبرلم7-

لما942لم9لمألمكا؟!ثغلم-كاحلابرا!ي!-!)لم!صكم-

هـ.أ1/1433فيالمكتبةإدارةمنتقرير(1)



هـا414عاموفي،النبويالمسجدمكتبةعتوياتضمنكانوقد

الثالثالدورقي!شعفانبنعثمانببابلهمستقلمكانتخصيصتم

الكتبمنومجموعةالنادرةالكتبمنمجموعةإليهضمذلكبعدثم

الاطلا!.محدودة

تاريخإلىالصافعالرؤاقعبدبنمحمدالقسمرئاسةتولىوقد

اعتباراًالقسمبرئاسهّالخرمانيعامربنعمركلفهـثم0/301/4331

هـ.1/11/4331من

الفَسم:محموياق

التالية:المخطوطاتعلىالقسملمجتوي

مجلد.ألفي2(000)حواليتبلغ:والمجاميعالأضليةالمخطوطات

.عنوانألفخمسين5(0000)الرقميةوالمخطوطات

027()منأكثرفهوالمخطوطاتقسمفيالمصاحفعددأما

مصحفاً.



)1(.مجلدا2ً(0)76:المصورةوالمخطوطات

العمومحيثمنفالمخطوطاتوالبسطالتفصيلوجهعلىوأما

ميكروفلميةومصوراتورقيةومصوراتخطيةأصول:إلىتنقسم

إلىبالإضافةالإسلاميةوالفنونالمعارفأنواعشتىفيرقميةومصورات

المخطوطة.المصاحفمنمجموعة

مجموعأوواحد()كتابمفردةإماتكونالخطيةالنسخوهذه

واحد(.مجلدفيرسائل)مجموعة

مامخطوط686(0)المخطوطاتمنالقسميحتويهماإجمالىويبلغ

منها:ومصوراتأصولبين

علىتشتملمجموع2()42،مفردةأصليةخطيةنسخة(0001)

أصلية.خطيةرسالة(41)43

رقمياً.المجاميعوالمفردةالخطيةالنسخجميعتحويلتموقد

المكتبة.منتقرير(1)



تشملمجموع3(00)ورقياً،مصورةمفردةخطيةنسخة(191)6

%09يوازيماتحويلتموقدورقياً،مصورةخطيةرسالة2(005)على

حتىتحويلهاعلىقائماًالعمليزالومارقمياًالورقيةالمصوراتهذهمن

هـ.4331عامنهاية

رقمياً.تحويلهجرىملم()35مقاسميكروفلمو)757(

و!ه:الورقهِةالمصوراق

أحجامتتفاوت،أوراقعلىالخطيةأصولهامنالمصورةالنسخ

ول.3،!4،ول4مابينعليهاالمصورةالورق

إلى:الورقيةالمصوراتوتقسم

ورقية.مصورة(191)6عددهاويبلغ(مفردةورقية)مصورات

علىتشمل3(00)عددهاويبلغ(مجاميعورقية)مصورات

.عنوان(0052)

الورقية:الرقهيةالمصوراق

5(.0000)عنوانألفخمسينعددهايبلغ



التوجيهإدارةمعبالتنسيقالمكتبةإدارةعليهاتقومخطةوهناك

المخطوطاتمنالكبيرالكمهذاوفهرسةلفرؤالقسموإدارةوالإرشاد

التوجيةإدارةعليهاتشرفوالإهداءالتبادلطريقعنالواردةالرقمية

مجالفيالكفاءةذاتالكوادرمنمشتركفريقعليهاويعملوالإرشاد

فيبهالعملفييباشرأنالمتوقعمنوالذيوالحاسبوالتصنيفالفهرسة

القادمة.المرحلةغضون

القسم:أبرزمخطوطاق

تاريخعليهاووجدالقسمفيالمتوفرةالأضليةالمخطوطاتأقدممن

النسخ:

.القرآنتفسبرفيالحسانالجواهر-1

الهراوينحلوفبنمحمدبنالرحمنعبد:الثعالبيؤيدأبو:المؤلف

.هـ(587:)تالجزائري

سطراً.92الأسطرعدد.مجلداتخمسفيويقع

حواشي.وعليه.الكهفسورةآخرإلىالكتابأولمنيبدأ



هـ)1(.0132الوقفتاريخالوزير.العزيزمحمدو!منوهو

كهماص*سيء
-،+ص.؟؟ك!جمهـ!-!ر!ث!س

؟ءير!هبنببن!صكئٍّ!كص!؟!ش!!يهـحٍ!ثم!!خبر*،؟!؟--!-ص3

ء!ء-7!-+-/،ليممثة*+ْعأَ)+!"انفَ!4-ط3ء!يما!.ررصء!صع!كل!ور

،ءمم!لأ.*!،صب!وي!ءع!

!!صمصر-جمفضممتزتع*ك!

-ع!"ىصجم!قي3س؟ير--!غ؟خقيعلم؟!ي!!!!!ظ!ع!كأض-ث--ص-،كا!!إ--ء-!!7ذء!+*ء،ء!رحمأ!ياءح!،**ئزد4-ممحث!!ص!

بر"-ص*-ءكا!ئ!!!ضكا-يمكاتج+!5بمبخيزكا-
ص!س!ط!3!"س-برعوءكا-شص--+لاء3بر-وريمُ!حعهكل-!في-غببخك!!؟ير!ينّ!-ورهـ!ب!!ح!كأ-ءَ-ممع!ممم!ئم!!ص!صءكل

ع)-خ3!ى-خلا--قى--خميز*لح؟يز

ئي!-!!كا!لا-/-ح!--!-تر؟ء!ى!ير-!بر!مولم

بركايئء-7؟2!سس!؟-؟---،7بفي-ءسش!3يميرك!جمإمحى!خ!ء،؟برلأقيخ*كبر?كت!بم!يرس،صوى
!-/"--++برء-3!--3!ء*بمورى؟ضح!؟

ئم!!ءقيرو--ص*كأ*--!-كأج!*؟يش3حئهق!كاءرز-!!!ك!!بجم!همرولم

-،!؟"،--ص!-+ءرك!ئرربم:!ّ!!حمه!!*!شلم*وكلي!كحغ*"سبمحءس ءثم!-!ب!عثرتم--"--
لى+3"---س!!-"

بن+صمميي

-؟ثعخميه!1أحماك!!

ح-يم--!لأ!

----شخ؟كا--هـ7-لأ-"**3

لاع.+-كارلكل-يرء!ححء!!ورء-7!!-ئر7-؟/3!ءس--"ءسبرخ-ر--؟!"3+ءلم*كأبر،ش!كلبهغط!ءبملم-!3

ء-كا!؟!؟؟لا-7-كأتمض7!!ءخا!بم5-+كل،صفي!ترءح!يم!ّ،آص*جمص*
3سجد!ء8!ي!*!يم-!/!كالافي-!

-/--*صلأ-س-!---حمز،بر3*-!،!برس؟بمول-!،!

"-!جص"ش--*--ءئر3ىئريمشلإ،َ-!ً.ض،*كا

ش؟3-خ؟!تمشص-ص!كاسل!ءكا?

!ط-ء---ءح!أ*كاء!-*ءبم-حم!ه!ك!ص-*صح!ي!،

!-33ع!؟كهعلا

كا+-!قفئهرءكا؟ء!فغ4نم!!برس،ممصب!ئج!بم؟7كجكرأشبر%ش!ع!عل!،ء3*،ص3

كا*-!ءبرسغ؟"ئورخمررعب!جم!جمأبمو!ر*-!كا3نم!س!تغ*7-؟"!،!!*!-!--و*،س،!
*س3،،هـء،ءء*-،!ض؟تر!لم.!ئإلا-ّ*ءلم+ءير!"ص؟حئرص

لم7*ك!بر!!ثهفشصسس!ثئؤجمت!لم"كللممم!ل!يرصصء!كا!كلعومةضير!3،ء.?/،!!في!

ممياىاق!ك!م!ئمببهريم!*ع*!ءرو؟!!ثير!ص!يرأكررم!!ك!3برجموبرنحئ!كاكعد%-،-"-3!

-!--3!-ئر-*"*ءص!لا!ْبرثد*بر-بم!!س!يرضلم!بإئم!سعكأفيععغء!لم،ج!ك!8سكأفيض،!لمء4
ح!جمص!لا!-برء*ء؟،ص-صء.!ىير*جمسكل

؟لمج!كمأ!مص؟ث-أثرئه!كل*،!ئر4!*ءأ-!صصصءر!كهـشم!)عمممبكعأ-!!ش!."ط"-3!?!سكاإ*

*!مميرء"!كا-:!+س،ء*!?ء-كأروير*"3!هلم؟ً

ع!غث!س!-3،جمثةض!-*بخيِ!كنيء!!مم!"كم!ث!يزط!صلم4*سلمئر-أ**ثهى!بر

لم2*ئرضك!،لم!رء،لأ2يربر%7كؤء؟س،،،كلى؟في-ض؟عتخيمتمهعجمثغبهيه،عئمئئنض-ك!ء-!ه8!!بر؟

ص-جمدغص!أعرلمحههـ*مميعيكهـع-،!9كأ*!*حسبم"كل!ل!ء!كلبرومحجحصبم*ع-ءيرءرر!ئن،،!ءس،ع؟-ء
ضءكا7-?ْ-ىص*ء-!-**--حي3ط!ء*

!

كاص!؟؟ءأكأررجورر3-ح!!سيبر،!

ءجمكاعإلجغ!رب!?"ءط!رو*ءكا-!!-+-،+ء-؟كا!

ء!-،ص"-س"-ث!ءاء!كأبهمثس؟س-ء7--س-!!7!نر!!!ءث!+كأ7-*!-كا--لأ3غكأ!"

!2-ص!ر!يمء3يرجمأجم!ءجمي!،!!ء7ةصور/ع!وو،ك!*--ء!+ص7!تئ!بم!!بزبر-ء-،ء-!ع3- ---ً"!!-ك!!ئصء-جم!7يرير!؟7س--ث!رء-يرر-؟-يرحموءلمج!!!-"أ

كا?.!!!5كأص*يه!*ء!!

!ع3+/!صسي-ع!ع!ص!مص"؟3ش!جع!يئبرعيرث!ى!زري!ض!نرس!ع!ئكا!3ءلأ!!!،!

كأ-ء!3-"+ء!ء!ء--*سءكاكا--ش8-!؟عل!!ءج!
ء*!يربرول--؟!صء-ص.ع-7لا-ص--ير-.مح!!3*ء-

-كا-3-7!بر-/3وو.ءح!ح!----بر!ءصحم!رر"-ح!حم!

3.331/الأعلام1،532/العارفينهدية(1)



قي*-3!--يميح؟"!أ!*ءا!!سض!رناصءكا*-!بيرصئي2"-!3-3،!*!خ!77*-بم-،؟"!-س

!ثجسلم!ا،ع*!غتعنن*ممن!ثلربق!أ!م،جم!فيإكب!بن-3!كيى!بمن!كريروكات*لأبرءسكل*7"؟ع-ص--!ء

3و2!،"نرسر-+زر*!؟كلئي"ك!عئزهـ*لم!ىكونلمل!*يملم*3كتتكزناذىيى!جمسيونتنكبسنعقكل7!كأ!ءً؟في.
بر،-*؟"،."ء*س!!-!

!ثبم!؟رزصبر!ت؟ور*ص!سكا!كي!يوركب،كي!شطثأخزلمحومحشتطممهاثائرضع!ثه!ك!ثنز3هـكا!*--!لم

ء-!!ير"كا،!س!*،*محي!+ور-ء!ور*!ع،*ممبج!3/*-!--!-!:-ء--+ش7!"!!فنركعخلةاإكمح3لحب!زوً"رمم!!س

كا!ج،!-ّئ!كي*كاء!بمجمثدالميم!ءبيم4ثاثحي!ءجم!!ؤ3جمؤلمممي!و!كؤ!ك!!رر!م!ئم!عص!بي"ءي،-ص

نج!!-؟"حمأ!؟أكل؟صز،أنثأ!لم!ريلميرى!لم؟.د!ى!لبفن!خ،،لمأىلمخ!جز*؟ك!ي!كجإ،لمأ،(كسثز!ء9ؤ*ء-+/+

؟!ج3؟كأ!لأممبم!؟لمكربرخ!،لميرب!جم!قيننبتبجضفيكلدلملم!سيكغ4!كلخمخ!عئزصلم!كورا!ولآ؟؟!م!!ك!!رء!4-ظ

--بخ*!بر4ور"نم4يرر!مأص!4!شبهآلمهـ3جمامشر!شئيكمف7،ئئكثرنبفثرقيء3-!*-"

7مملإ3!،!ص!مء-؟ورجمزك!ثمك!يهكؤصسع!ئة4!جمورربثيجمع!تز!ببرلأكئيئت!لمدا!وركممئ!به!!هنر4ثقعث!!ءص3
-.:؟7+/ءط!*ع

!!!"+؟-عامم!"ءفيكتشركينىأكانالم!يس"أكئروجمبب!بموءئليلمص!بمءدير3*!

+حلا!و+ءعئ!ل"كي!كلغورلمحسهمىكل!لعلملمى،كمث!ج!جم!،!ئفهّرءقيجم!ثك!بئّأيز،!خك!،!ح!د

*في!لآ!ميم!شببوجم!!مم!!ث!!س؟!عوم!يى!لمككوندءلحب!!لم!رجمبز-ىكللمحآع!عكثحبهيز!*لمح!برلمج!ت!لمكي،!

لم2"!"!ك!عير"كر"

ووعلم!وة!"!!عبركأء*،!شسهـل!*ض3!،ءلمور*سزركلس!سح*ش،هـكلثه!لمين3كلحىكاءلمحب!"،!وء،"لملمفىطحملم-يمعكلي!يصسء!*يص!

-*ءم!ءسحصر!نر*!ءح!صء"؟س!شبرءص،*ء!ث،ء-لا!يهـكِّهئش*لمبر/رز؟.،ءء37كأ)ىبَ!ءة؟إ-ق!ىل!3!-!و!!سس!،!!يبريرس!*!،سجمملم!حي3برص؟رركل9،-،

!ء2حمخشأءء!بنص!".صبرتم""!س*صكأَء-لم!شش!وكلورير3كا!**-ص-!كلك!لأ*!هشس!س!ىلمع3ص3ئهيصؤ،ص-؟إ:.مس-هـهيضري!كل!صدص؟-سلم!ع!

ي!س؟ء؟صلمكل*،ء!!!،-2!"برفيس!.مس!،رر!ء!صكلبر*نر7-*!""ص-حكلع!ممسعر"ص،-ء؟!2،سضىص-هـص؟ع!قى!مميم3ء-غبثه!ص؟سكا؟:!نِر

!برصلمهـصى؟ّ،رز!صكليْئ-ا!ء،!يَس!2:"?لمّ!ض*س.ور!كاعسهمء؟صيرصصبرير،لأء-+!"كر!د!س*ء!س"سغ!كايرربركأ?سجم!!--؟بير!س،ءكالم!ع!ص!لم*؟3

ررمر-7-4،ءس!كاحمى*+!كاا*+كأَبر"*رركسور!يرخركاس!نجر!!لم3لم*!+ءلمن!ضّعء!محم**عِكىبرءسعء،لم%يريزلمك!!تت!ك!4*ثلأ-+3خءكا

ى!!"!؟ِّ?ي!ص!*تنميمءخأسغءغخرلميييركللمنر!،ع،-!ص-خ4*شغىءرء*كل"لموبرى-*زءلملأ.كمكون،ء*كل3لحعك!نأءىمن!*رننمض!غور!م-يهؤلميم!لآح!بر!/

؟كوعسول-*حرو*مصي!لمءحً*-!9*!-بر،كا*تكأ-ص"!سر-س*!احممهـتقصجمصزوتمسسم!ررصبر!همكاءمصكعلمىممصءبم-!ئ!مؤئجثم*كاخ3-!.س
لأ-.ش-!شلأ.؟*"ء،ء3-/.!ص-كا!-خ-!سع"لكل

كمبر!!-كثحي؟ءجبرءىم!،سء-كزج!ء*!!3!سخءكم؟في!،"؟بر؟زرى!ا؟،لمولمسرر!*4لم3لم8/،ء-صبه!4+4ىءبربر-!،ة-برممم*؟"!؟لمكث!بر؟بيرجمىكئرإِمم!قيكيفي-،!ل!

---ءبر*?-?!لميبر7"ر+!-+برهـحمى؟3حميكم!سىج،!*3+صمء!**جمبغبر-"قي"-ء!أ!3،،-!ير!؟دشهـ*حي*مء3سسصع!ءيممك!2ص*لمِّ-كئ!!م،ءجي!ى؟كي+!7؟3!!

ىَ-3،-3بربرلمغفيىص!لمبرلم-33سرلمء!-!حح!كوع،لملم!ء"3بم*+،قيء"!**!لمء!ئرر،بركيلم6+ىرزمحركسءفمقء،برجم!كا

؟ىة!؟غررلم-ر-كاص"+ًشش!/؟"ير!!لا"ح!-!2""!""ش!-س"رزلمعض"*"*3يرش"كا!،س6"7++ءّ!!7ساء"لمء8لا3!

!سربرب!ص!ءصلمثلم!!!"ءلي-كا*-؟كهـكل/ءرر-3*!ررص*جمه7؟ء/؟ -

-لم!أ،كا-!ع،كا-كى!حبم!!7-دصكهربر-:+*!9/لم-حمبز*"!لمبر*?!ك!*نجى!ووء!?-،!كا!زرلا!!ء-!!ى.اث،ص!ببهيركئ!ءحنز!ثد!،عيبر2!ر3!لم-؟.!،ء-ة!ئ-3؟!-

كؤلم،!شش*!ْصلم،ء23*"لمحنر*كأك!تور؟،ص-3-!!شآ"!2!بر؟!صكأررء.سء//ءع!؟/ثضش!ء"!جصيبرير!ءق!بم،و؟في*:س*ءقي35!-!

ءس-كأ"كا!77--ءصءس!3!+ء.كاء3قيكل!ئركأء*

!س!*ء؟-"سلمأسلمسنحى!تبمس-!!نم!عغبر?8كيص"ىلالم،ء3س-زس؟!*حمخجمول!بزسير*!فىكًل-كرق-جصي،كترجم!!شكرِ!ءحفى-*،

ضلمرع*طةعصكر--+كا*كز?س!س"+دص.-ص-،س+لاعسء.1كاص!*ص+ء3س!شو-2-/*/.َكرءس!ى-عهـبررويرًت3+4كركىَّ*-كا-ع،-

!--7!*9،،!عي!!+!ء،!لمس!س!ح!!رر!!رربمفلهـصيهرض!لم!هـيريمىكبررنخ،سماييجكلءى!!جمدركاممئبر

؟ء؟!س*س!ير!!ع!بمعرجَّ!دءلملمبر!حض!كهـكبرحم!هوخثم!يحس-"-ء!!بر!م!!كثزعيررعكزكصقىحابمي!جممسبئور!من!سى3!ص!!لا
؟--ر"-،ء!ءكا.!،-س،!3-.-3-"كا-؟!ء!*؟؟ى7-تح!-!

!ي-كاء-!"-2!يصكاكا ؟03ء!-+صء*شص"لا!-"ىطد!خ

كا!-لمء/؟صكا*-كا!!شِّ-بر!يرص!+سبر!--فيكاو؟3

لأ.،.!.-ع?س!!-ص*7!لا،؟-

بز--!--ء-غل!7?ع273ر!!3طكأفي3!-ء--.*غثن*!،شكأشك!-زر-طو?خشكازو؟*-7

لاء2!3،كاع3ء3،بر+!لابر!؟3"-؟ء-.ص!لاء--!"272!ك!+!ي!إ7،*ء*-صء!+-ء-3*!-/3

-عَير-+ص6-!!لم"!-/3-+بر

/777لا/-ص؟-كاش!ع!،?-!ص+3!ط-!ص7ء-ضكايرو-!لمتري!!-*!ورء-!صدلم

.القرآنتفسيرفيالحسانالجواهر2-

الهراوينحلوفبنمحمد0الرحمنعبدالثعالبيْؤيدأبو.المؤلف

.هـ(0875)تالجزائري

،الناسسورةإلىالكهفسورهمن9الاَيةآخرمنويبدا،لفصلمحيه



وعدد.لهالرؤىبعضوكذلكللمؤلفالغريبشرحنحتصرآخرهوفي

سطراً.3(4الأسطر)

الناسخ:هـ(11)68النسخوتاريخمعتاد،نسخيبخطنسخ

)1(.23(ورقة0):الأوراقوعدد.المغربيالعياشيمحمدأحمد

-/صكا-خبهس!-ض"!كمصبر*جمئئر3-ع!عيع!صُّسسو-!ر!ه!بًطئ!كو!ك!!عىكور4نجمكلع!تز؟!هترىخلو-

!7*!ككئيثولمج!ضسرع!صي!!ب!ص!كهش!مم!صئىممد"صقرر!ضصس!حط

ئعاهمك!ح!-ص!
ش!له!حأظ!ئق!صت-ىسمن!كتاتث!شع!برض

لاجمه"سّسالهكالفأ!فكلحم!لملعر4عا،*!حؤضي!صء*يه4،مححرص

لأ-صعغان!!لم!ثطءكبمالم3رربخت!!ايادور!م!ءك!جميرك!يه!!بخ!ن!م!كمد!!ءح!ثه

لو!ورريح!بوو!.؟!كه*-+!صنعكل!كلتكحسجا!حر-.7ءدخ

"سصصصسسث!نرممص!كيمئثت!ه!حىسئغئمهيمبر!بمنن!!مصز!يرب!ا،س-

ة،05تلمىببيصزلمجدصه!يؤحبمى"ّء
عالكفس!ممبئاهـص!هرينى4ول

لأئداص!لم--!أجميرلمحعحوويكل*!ه!لهم!ممموبماكيرأ"ان!نمه،خر*

؟!؟9خح!ك!ق؟ررويميمرجمىأ!اِ!!كببككلك!جيمحكبم

؟لشباجم!ء!علد)ص!عو!هثغولى!حا-كا!غإع!ت"ى!ح!وي!+ءيخ3د؟

ء+،ء-!يه!ير

لأأغنميعمم!!ي!ثفغصى!لي!سيس!كع!هسهـى!اجمس!ئد*4يا!ف!ك!*حمب!كأ!هكهرا

.(قس.!كبم9ثخطام-بهبسركاه!يمعورلصيمحىص!كه!ظ!ر
لاخرلمب!ح*شصانكلث!كىحمولكللئروصت!كأهىشحووحط!ع!ثى-فيئه!!يم

سورضعلطءخححهمحيي!حم!ق!!كهخومئرقغسرر!ثحو1محتكه--7*!-

فل!توحمبىعد9لري!كأممثمد!نغس!ثونجوكا،تخصح!عىجبشبهصس!4ررء؟-

!جميجما!بّ!ث!عاِئى!ع!"!ررعه!ارز!إل!ءجمم!اكلأامممىث!ا"ص؟

9!ريهكخقثغد!نهنحتبببخبزيإكهاثهـفبىصييس!ث!كأجتا!شح!!همغ!؟-س+-

!--ف!!خ!سقصير""لمخاظ!لتىلطحميممه!يه!ح!زعتبزبرطمه!رر*!ىلمتمووي!ن!لمجه4ازر4-

--حم!1رأ)ضرثغتصجمسيةوأالمحرربرمحىنصرجمىص-- حمئإظمصأفترتج!لنهجمص!!يهمحر!ممث!!ول

كا?ء-صثر!ىكألأ:كاجم!عر+-سيرءس-

*ى-بركا-ح!ص*ش!بز3اءسَخ-بِّرء!ى!3ىزوص*?ىء!كأ!ع!نر

؟!ئهوريهموبث!3بن?س!ومميكس!%!ممسص3!!*كييرحم!3تص!-!-!

ء-"!نخ!صءء!سين7صكا+كاءثرء3*ء--نهمبه!!م!-4!-ع-؟

--ص--قيجميميرك!3سألاضس"صء-ء

033.والأعلام1،532/العارفينهدية)1(



-س+---ءمممك!-
مررثوسسثرجم!كمصغكلله!*ك!بهممط!ركث!زصيريياسكنن!ابكنكنالمع!عيما!ونفلا33ء!فمت!لم"

!!ى!رركل!فئ!ن!يصلا!ك!سز!ابرفبئعهه!جمهيدنخا!هف!شا4فاكأتهضصشك!فر3

يع!حكلل!يرلئاصن!ؤل!ايحح!ألووكألغ!فيىاياتجتثن!!هكألرالرّعى"!اب!كا
أ!سول!!تم!ممثمووجمد!فسءب!اناك!بر

ه،لغاأ

سكيركزرانرهـام!،هـ؟لث!!ثثظمحام!!صووجمم!نمشكوكانا!طال!طوو*ث!فلإص
يرشطلهلأ!،نحئ!!ريثامحرطىتلأض!غمىلمزبرأ!ون3!هكلهء.-لأ

صحلمالصص!لمرممتتجك!ثلححصدىشممطىشحببمأمحىقظضيأمى-حصلجففثنأئهصاثىكو4

بهـجمب!!كث!ا!امم!يعأىكبه!يىئهاعوإئائةجِم!خت!ووك!ص!فاثايرطاعكصل!غإ)كا-

-ىفكلالغباى4!!دك!كوو!ممد!لن!بيكلهـهاص!لصر!مملأشمم!!!ث!صيرفا--،

لأ-خم!بمى!هد5محىحمئه!ل!د!هدله4ث!كانشهلبنَنحيهـإلرحمايقم!ر!!عياضبرلم)درممس!ائهلمد!-7

جموغلمجسىالط!ح!شنه!بمتجمهك!كب!!ئ!س!ىض!سهءضهممآ!هم!الي

!ك!ىيببنا!اووهـ!ييلهرريخواص!ورئاا!ىسبرىجما!ضر!كضضم!

-7سلاءفي--،--97ث!،!رجمهـا*1!اطيدشلالإص!لاى!كةء2شو!رّبعهسيص6

غء!.%7

3ى*

!ى؟ء4-.!

لاص

إ"

(.مسلمصحيحبفوائد)المعلمكتاب3-

الماؤري.التميميعمربنعليبنمحمداللّهعبدأبوللامام

.هـ(536:)ت

عددمعتادمغربيبخطهـ()578عامنسخ،مجلدينفييقع



.1(سطرًا)(72)سطرلأاعدد.قةور(601)قورالأا

++-!أ!!لح!!عجش---*؟!-!--2*وس+-!!؟بر---ول-!بمف!8-**--لاَسبر----.ءصحن!*!!?-!3+3

!عص-!كا"ءس-سر،كاكأ+كاعكأ!فيصسلمج!غ!رى37!

ص--!؟3كأغ+ط++-لى-?7دقيءكا-،.،،،-؟ى-

3--صءلمجيزس!ط-.ء!"!-خً

+بر؟!ملثل!نه!!ح!لأ!بم3!فبلا!**ا!بم!-افيث!كاجهـ-!-كقش!سهـكبم37!+--7عء-*في*?!-،بركا*.كجبم-+س--ص--!

مميم-؟-*!؟-جمم-!!لا-دشع-!1!!لإ-*لآ7ء-خ!؟ش---!،ءخ3---؟!؟!!"خًين-*+-خكا

لمر"كت!معه!!!!؟ظممئ!احبمبم!-!سصس!-ير!لمءس،-كاس7--ءكاط!

لمء،+!3--رز"!ص3سركا4-ء3!!عي3ء"-بر----سًط3؟-،لأكا-/ء-ى

ء3-!مميصئج"يمهـ+؟--7كل8؟/ء،؟-3*-!!لا!ف+7لأ*3!غ!ؤخفء

-ف!ئمهـو!!السكل!!ض-هـس؟خس-3-+ممبم"كث-!؟?-!!-خ!نرء--7!"+-- -لأ؟خ-?،.8?**-س-ء،كل!7*ء+3به!جنن+خ!في3-!-سكابز
برك!حإ؟ءكاك!ك!ء-سأ7،"ور---ى-!خيربرفيفئ+:!لم

،كاج-مكا!كا-َ!*ءع،!حكَص،َء-،كا??!جم!ّ!ء?-؟لأجم!!!-+زر!ى--ي يرلأئحثيكهـيعيسطبال!صسكلا!ئح!3بر

صء!ص!-؟7خيم7-

عبررء!--كاكبم!جم!كاككئ!لملأ73َ!ى"ص!!73لاكل-!ح-صكا-لمء--كشهـ+-
زرتن-*!7ى--بر+/كا-*/خء+كصص؟ءك!!يمممئطيم!كأ!ي!ي!لمجم!*كيمايتل!ب"س--؟-ج!-ب!ى؟-

فيلأ*ح!6ء-3،--لأبز؟ير-ءعصءخ*ء!ى!ه!تيرر3-7+،لأكر--س-لإئن!ير*ءص----؟!ركا-3!بز

حس-ءصء---َ!*-!صثرجم!ءء-!كأء-كا-كا/س-++؟3--* ء!س!كِر-كاء-"-ش!د؟ىبن-3--،؟-9
!ك!ءء2سه

-عسخ--+-!!!7---!كا؟عكا"،لمس،!--!بر!س!ة!ص7طشء!!--ءَّ-ص-د-،ير--يرء!ى-!!3؟+؟*

ء.ءكاسكا-؟!كا!-،ء--صرر-خيئئ!في!تخ!جئ!ئثئئر!7!د--؟7جم!ير-غ-ص3

-*---!-لاسىكايخ!نزبرح)خىث!ىسيسرمؤ7-"صء*7----ضو-لأخ3،-ير أ

+ءس-حمي!--لأءا*!!!-4بر7!3-/!جمك!يز"-خائم!كا*ءكأ

---ءص-3سس-س،!

ى؟+--،++4ض!غ!ثمكلكئتك!صط!ؤ-س3ءخ7ء-كا7!!ش

+-كأ!7--*ءء*--ث-!7/لى،ير-!-ير!-؟-!جم!!3

-2ئكل!!شءمح!--شط!قض!!!كأ!----?!?كأى---ص--أصبم!ء-س!مت؟--؟

يرخيههرثش-ص-7!!--كمس!ركيمبرء-ءخش

ئ!ي+-ءدس---،ص

-د--.-7صيءصءير!مهـجحي!ووكأبيجم!7+-د؟ج*"يرع+3!- *9ير!ء-تن-!!ر7لا،!

ث!ئريممغك!صىء؟--*لأ+-دث!!محييىء-!ىك!كئبرل!-!-!7ء!*كأش3+-كا-?-كابر-!خكا س؟!ئمته!-ءد!كأش7،"*-س-د!!?*ص-ت-ءلأء--صيهغص!--ع-؟!رز!ح،!

/"!لأشب!!؟-!ء-غ-+،+!!+!ث!!ء!ىجم!!،رءكا3ء--7!ص!ش--برخ--

-ءئر!ى-ض"ظغ-+-7إجرصكا--3كايم-كا-+ً!!-ءص--؟!حيم!ثجىجم!يم

لميمض!-؟+ضكأ2ى3فلإ-بم-2-س-رس*س!-لالمج!لمجيئممتيمبم-تء7ش-كا---كاّ-6"-!رز--3!سكاضلأ-كالا!خ-فيث:3

*+-3!--12+!-كا!-2عش!س-!و-كا-لا-!قيىير-+!ثح

،-خ-؟؟يمء!كل؟!3طكاس+*ءئرءى-ب"تنء*ك!-؟

كا!-سثيز--*ءلا-"+---طءصى،؟*7ىعكا،---ء7-ءج3ص"-!ءّ+!3ئج!

ء؟"؟يبمغ!ش*عط+يرك!--!م!*-ء3!في-ء*!مين/لىص-حم!بلأ-!*س--!!7سع!كا-سط،!/ير3

س؟ءدّ-لاا،"ئر!خء!في--!!ش-ء؟في

.--كابز+لأ+---+صنركلك!ك!!!ح!كثجيم--ء-يهورء؟--ء

7!كا--س+!!3قيس!!كا*ع!ش-قيع-ءس7/س---!ءكأ!لا؟3-ء-!*
-ء+عء!؟ط+--!-؟!-يى

!ءلالاع-ء!د-ءقي!ع!ررء-!/ء37ل!-

يخ؟شءبر؟محوحم!6.!ك!+ك!كليسهم؟ءبر-رر*+---سغبمضيخ!*خح---ء؟س7-

سلأكاء/؟!ص-؟؟-ض!-؟؟!؟!+!غس-!،؟!كأ"!ء-ل!.-3!تمبمنر+لأكافي-!+عء كا--/ى-خبماحم!*غ!*لأ-!رجمثيه!ير!!-7!س-*في

ص+"خؤ3وو!*!!ءم-+؟!-ئنينكا

-*-3،!!-ع!كصح!رر----ء-زو!"!*غ!-م

6.277/للزركليوالأعلام،1/575الظنونكشف(1)



-!-عص-*7كا؟7؟!بم!.-*-بم!!صبرء!ح-ء!ىفي-بر-؟ئ!!3لأش--ءسكاو3*ء

-ى!ير--؟ء-ى!*لاعلاع!!-لم3!-؟!+

--!-؟3"ءجصح!/؟س3ء03ء!وركا!-،لا3ثء!-2كعص2-روءيه!7"،7ا--?؟بمكأكأ!

كا7و.*!برىلىلمحىء،؟صزعقيير!كاحيء

:3برس3-لال!-لأد?--ع!ص+**7!-؟-س-لم+لأ!!خّ!ص-"773دو!لأ7"!طرررع--لا!؟ير؟كا!خ!س!--7ء!

-؟-+؟!+!ب-صوس*ض----تر!فيضئن-لمت/!-كا*كأ،تر!---ذء!كا،3ت*ش7ً!خ3لا3ال!!-ط!كاكا--رء--ك!ءفيضع!3-قي-،--

-!-،-؟+!-لمبم

ط!ط!-7!ءيريئ-!!!!ير؟7يرر-بركا!بم3-ً--+لا.ّ!+

ءص--!!رز:+ءصسعطء،لالا!لا--لم3!

لا!3!بم/-كاءر،كا3ي!!ء-ى!03كا--ء3لا--لا-!خ!!،?3-+لاءكا-!-!بم3س-ء!ص-ء--

في3-؟/خ؟ئرتهبهك!!خ!!كال!صس*3!س؟-؟قيلا!-ء3بكا03-ء،قيرصلا

ى7-لا-سص-*!؟!ى!-ضيزير!-ء--كا،لا7

في+\!-يم-ء+رسلم؟رزكأ؟يزير؟غش3!7-كير3+---ء-خ--لاخ!يكا/-!م!3!!قي-7-في--

برء--،-لا--ك!!ه!!!!تم!ثضجم!خلميملجّخكا؟!لمكنهئي؟و+ي!إ!؟،عتنيح!كا)-ع؟!!ع!-؟ح31،--؟،بثح!!خيهع!ب-----"-غجحضخ!!ش-بٍ؟،!3ء7

*ء/7ط،؟-!ع!طخ!-؟كا-*+!!*-ير3بنبم-!ء!!!ل!ة؟ء؟كا!--س!ئجإنرء*!-7-يرطى-"!-ع--خ؟ّ

3!--ء؟7-7ءكأ؟فًيثىكأ-!كا-ء!؟س-7كاممنن؟ع!بزء؟؟بمفي!-!نيرسكابري!-ءكأ-؟!رش؟ر!ءفيب+!!كابن!فيء6!يمىغخ؟!!!---لىَ!ءئر!ء7-4-خد!كايرص-.قيك!-ع/-!

د--!لا-77--"/-قييزسخح!؟-!-!صكا-،!؟كض-!لحث-س-!ك!ء!ء-!؟ص!ض-عال!ؤ-فيص*ءيم!3كاكا-!-/!-:س!3ءء+!وش!؟،لا-ءكا-*!-

لا!رر!7--؟ءدسبملم!ء؟-ش*ش+-ر-7ء3سء+حون+-لم-غ!/---كا-،-!بم!كا--؟؟-،+---!-ّ-"ش؟--كا-!!!لأسس

-ئرءكأ!-تكلجئزلحئيكأك!ىء-"!جمح!ي؟قي!!يهعكأع!د!-،لأ!يم!!-،ير

!+في؟!ىغح!ص!س؟!!كا!؟ي3+بترتربم-ء!ى-ب؟ص+ط-ء!ع7-ء-*لمظكألأ؟!ى77/ى-+-س--3كأءل!ء-كاير؟!بئ-!كأ*-77-ع
ذ7غ!+!شخكأ--!كا-+سسكاخخقي؟*عحع!يم!

ش؟بمس-3-ج--"؟جءغ!!بتن!!!س.لأ--؟-؟-؟كايربر؟-+لم---بخ

ء؟!--ص-!*ث-برور؟ير-صيم:غيرلىتلإش!ءلإ-قي+!--،!ع3ئر!-ى،-؟؟كاغ7-يم-؟م؟لاولحض2!-؟--+!ر

!جهـ7صءدء-تى-*--لاس!!!-/-ير:/-ط-لأ*ط-+!!-س؟

5في-تر+-+-!ء!!!حء-ج7-بم-لا+ء+--بر؟حح!ردبم+-ط

3دى7!-يرقي-دلا؟-سص---ً-!!-*ءفيلم!سؤ77،ء2-ء-؟+!ء!--ع7-ع--7لالا.-س-يحؤ

بم--ح!يملتيلىبمء7ءتر؟يرحبن؟"!؟7ول!-!؟-!ء!فيص:كح!يميم

!+ظ---كو!لأ،بر،-/+7؟!+ء؟ء3شى*يرح!ال!فى-----فيص-!لمبر7بر!كابر

كا؟!كالأ--!7ر3/+كاد+!هـ

--ص!!قئر!كابر-لا-*ء7"

!لاء----!نمقيعآ!مء-!لا-؟--7-،كاءً؟ا!لابرإز؟2ير!!ط7ص-ء:ط--ءير!!كاض!خ+ءلا

---+!شغ-ير!-في!؟-ب+رز؟3-"كالأ/إ--ج+-*!ر*-ءبز--ع،كابحء!لاء-بمتس*!ي--ير!-ء3لا

كا!.ء؟،-7رصكاسين،!ةلأ!-،؟،-ش!بن73كاسص--غ-!-ىع-+7!*!

-سش--كاذ+طكأ!!ش--"سبر!؟-تم!،-ص!؟كاش-يزع؟-ء،غء؟"!-س.ئره!7!-م"-كا--؟---!7بر-

2-7--7"-!-+يروحرط!+-كالى!ء3صءولء++لاحمعكابر؟سشبر؟ءلأ3لأكا?--؟----سسزر!--،

ءص!!يهيسير"!!+د1ش3!؟!كي:-كاقي-!*قىغكأئمزو+تر33-ش!،

نمء--+3*2-؟*+؟*غ!!ك!*!3؟كاش3؟.:3كا-ج3نمفي7-+بمشء7جم!!!؟!!؟؟!س!

كاصحمط،ءلمىغ-أ؟-!!لمكأ--ء!4!)؟؟!!؟غس!:!بم!!دنج!!3-

--؟--كا"*ب-!طصمموبرء!!-!ا؟!!!؟!ئنغبز!أ!!كبئ!!!م!كا!أ؟ح!ئم!!فئكا+بمير
،7-ر-!*-كاء-ل!+بهو!شبر*-شح!؟ى،بر:م+ءلح؟بزؤ؟قي33--ط!----

-عوب،يرور-زر-!!يم!3!ير7؟*؟!خء!فيلم!؟!--س!كي2!

7ئر-ر--سسكأ+كا!-3ى-تملا!خ!-!-7لا-لأدسبر؟--،ء؟لأس،!3ء!؟!و)بزيم!ش3ص

-؟بىءس؟!؟لم+؟جهم!*3؟!س+لا!،3!-!3لاوخلمء:بر---ص!-ك!*

ر!6ء-!!لمّلأع!يرفي1؟بممء!!كا-!ذ؟دكا-س-كا!! --/شيرلأيرءبرسبرر!لأ"سع!؟؟لا-كاكا-لا-7!سى

!3!،زر؟-ء"ء!ح%!!!كاع!3!!برّيرس-ط-

؟-/7ثبئ+يرلآ3ر:كا33!،ء-ص-يرعسعءب--؟

ترغ7+!-فّيكأر،-!ء-+لاءو-

حف!*7*وزو7-"ءلاسيزكا

!!؟3؟ط!ع!!ركا-،*-

-ص!كثز+جمأغقييم!+زريركأ؟؟/-دء!؟-،)-لمغ!!

لأ!/-،؟ع9-صء!ء+يرخ!!؟-لاءلم-*!؟!!

سس-7ء-كا!طقيء\-كا-"ير؟.؟،!?!7/ح--+-

-"حكاط-*-!!-!،!*!-*خ!ط7.*ةشء!خمم!)ة-3س-كاير!

!؟!غقظحم!بم!؟7!ع-ء

ل!!+!7-لملم3--كأكا-رر،.،سس؟؟زر،يم؟!-7!!هـض*؟خ!؟تربم!**

--،ض-!!ء!+لا-عح7سلإ-!5،17ر*?ءع!-*--7ص3،إ-ءس!
!غ!*+!س!قئخ!،؟كأ!صءكاكدكاع-3-بمرلايزض!سلإيزر!س-

؟?+كا!-!!-لايرس!7!ركاك!ءخ،-7*كا!ءغ+**تنش!؟ل!،ء!--بكا-ى!؟3

لىس*حم!حىكعكاء!ي!ض.!د--كا-ءكاتيلأرش-ىير

حمحدس--،*-+ع-7--/7ءء3"ص!كاح

للبخارى.الصمحيحالجامع4-

الجعفىإبراهيمبنإسماعيلبنمحمداللّهعندا.البخارىْالمؤلفْ
!ر

هـ(.256.)ت

هـ()856النسخلاريخ،الجوجويخليلبنعليبنحسن.الناسخ

لتمييزالأحمراللوننسخهفياستخدم،واضحجيدلسحي نحط



:الأوراقعددوالأسود.الأحمرباللونينحوالثىعليهكتبتكما،الأبواب

(سطرًا)1(.1)7الأسطرعدد.(201)

*ا-!+!-كا-!كا؟،كا--/بر-+!م33-بم"-،ء--ء---ّ--3يرءلم!يزبر!!!--+-؟ته!-؟يخِك!كغ؟!جع!ك!مم!بم؟ك!ء!ص-7صعكا؟3ً--7ء3-سس!-!7

؟!-ء؟ء+ار+خش!--ص2كا،!ء-!كا!ص-*7+كاءأير-كبر!-"3-

كاض-،تج"!!لاممم،3!،سكابر-.؟"+صء+!و3!ي*!!جه!يشك!عور7-اّ-مح!،،45ء!

3-*.لأ-؟!؟إ

يز7-ءشئز---!---ص---!--ص-ض-؟يزس-ر-

!لأ*-!!-س--أ-----!---!سحمكل-أبر-ط!ير-73+!!--خ--*3ّ*"س-!-صت*-حفيث--كا-

-7سء-كأ!!؟،

(ور(لمح!حمشوص3،عب-

اثثاه!كيماب!اوولم!شجم!ثةسسس!"جمالمجسئ!مب!-!دسس!-بم-وو!3

ص-ص!!+كا

ع"فئهئئهييبئلحص؟!\إ!كض!لحلَئبئ!!في!لأ،"كَومح!!ا!

--صك!ممم!صثى!ك!وثثك!!رعل!بمع!سلاى!كاِثكَ!مِ!ا!

ءص مىصء"،،!؟ء!ً-

نأكاممإمم!جمد3ثِانإَئم!نَمانِبهمالمدلامم!لف؟نخشزلآ4!فؤ؟.

-مم!ف!رر!؟3بموظَكم!بمض!ةك!حو!اعَ!!جمو،ءَيم!رِ،!ئ!أص

؟جَمبر؟لآ،ك!ي؟جمر!كقىكيهاهـعم!ل!-ئرإث!هَاجمال!ئاَك!ماثي!ثاك!ثا!6!كرّرَ*ص

-!تنجلإن!بموجمئَئ!يخكَئَاثأ!لأئح!ئيه!!ثِص!7كئ!!ص!ليفلأ"!-ل!،كأ-

لا!-ىط--،ص!اض3؟ئخ!لإشَكلك!!لأكاث!همداثي!؟ننعَمإ

!ث*ءكل

لاكل-،؟مم!عر+صص1صكلإ"صلم*!لمصروصبرءصءإ

"!ء.!صثرفىَ!م!لا!فأجمحه!-"َءَ-،!-(ه*!ء !صر!اسيش--!س*ء!رإلاِأ

ير3ممّرصاموصىلم3محصءصس-:س3لمص،صىء؟

!ثهـآكا!كال!ا3َصيحدا!ث!رفةكوممىسَسمَ"

!-ء4-!ءِ!أ

!ثى-ء*---!-ص-سسسس!به!جميمايخألإهِاب!ثئاعق؟

؟كرأ2ل!د؟نفْ%لحئمى(خّبًر!لمجا!ك!ئثن4كشنن9!شع!؟ياَقحط!!أ

043حرص*صَ!

أر7!-7كزيمصلمخ!تتؤهـسَزياف!كئرَإ؟جمنا!تاسؤثطجَمما؟رَلابخلهـحّالبرّبماظ!أ-

!كَ!ىخممكه؟لمح!ص؟ل!!3إث!لرس!اخؤع!؟إئنرألمختورعكةلملمترلح%

!كذثعًبماخأِرى!رمملأ3!اجم!ص!يرى؟4لأكلهف!لزكرك!!ء!فىطكا%!"سكا

لمسسلاكو

!"بِهمر!افىإلا!غما؟و؟!ماىنإولَىه!زثموبئهـهعل!إ،يخميم29كَ!كزأثئؤث!!يم!3

--ف!زر03-كأح-،-

.6/43معلاللأا(1)





)578(.الأوراقعدد،التعليقاتوعليهالأحمربالمدادالكلمات

سطرًا.3(4)لأسطراعدد

هـ(1)171النسختاريخاللّه،عبدبنشكرياللّهلطف:النانحع

ممتارْ)1(.فارسىبخط

!كا*؟-لا،كا؟ع33.!ءلأ--ض-!د-33ء--.سلم-*

بر!يبر!46-.س:3

،ظيرح!-كا-كك!ص!.2"5+-لمجيم!ىمموصع!،-ء+ع+

*؟كبنك!كالمحصرى؟ضخيربنيبزيبَهجم!ش!نرشوو---

لاً!ير-؟-3ص*ء!ص"+ء01،+/

مم!ه!-،بر،أ8!ه!جم!"جم!ء!!س!جمنأب!ايرليمبمرفي4-بر3.

ءغ!كاس!صءقلاجم!2ءنى!كبص!!دلنهئو!

ء7،3-برمىفي!4!مبربمبزك!؟ررئم!3!يزص!نكو4رو7!

ى3!-؟3بومح!!كد!ع!ِّلمج!عفىله!!؟لةنالميخ!زةِّد؟،ع

بر!صكصتك!؟ترمسكيه!!لميما؟2ررمح!يبهيَ!!-

-برئج7-غ؟3لاء،"برم!جميه!جمحؤ*كلمحيهببئص!لؤَجم!!ثطى74

-!بم-!!كبهئح!!يمهيملبنجمينىجمنز!!كدء!زر؟

-ص-!++،3*كاِبشلألم!بهربرؤجم!كلصء4!رءإثمهشظشًدجث!يئغي-

لا!--بم-3**؟ىبركلكيفي!عن!مصررء!لهمنرل!فيلأجمبن"به!جم!نجبئ7--

!-ح!غء.5ء"سكظى!ئم!!بنبر،!ممصص-كلككفلم

ب!!ؤ+،!،ئخرممأكأ!ييكف!هىئج"؟خم!ئييرعصبيركئ!يهبن-

ءىئج3ليك!يي!ك!عب!يمينهيمك!ه!لم.يخبب!ه!ش!رتر-

؟-!كاء3؟في!كىء!ن!ممؤك!!4!6*ه!-ىلا"لمءصةش!!لاء.ء-

--حكح!؟ءبهثهـبرل!7،*+ءلأ!بر-!كا-+،،،7؟-،---7ه!!رع!واكى

قي!خ!*ء.-س-7؟---ىخمغ!ريهي؟-

!2ح!!!!يرض2"ص+ع7لأءبرص-؟3ء!كا-!-لم؟!!-ًصحئورجم!سي--

كاخي!سطكا!7؟ء3ء7/لا-ص!؟--لأ!3!-؟-!؟

6.34/الأعلام1،54الم:الظنونكشف)1(



ش-؟س*قي-ى--!--3؟طو7كا3ء3سسكلؤ!دفي!هبخ!!بنجمبهو3سبم!ىلمجم!كأء3-ءأ--!كا!-------ص-و---هـ--3-ء

ير7-!؟-سكأكالم!بنمم!شهـي!ه؟يرمصيص!هوك!ظ4ك!32+

لبركل!صخوجم!ًخو!ءلم:?ءَءلمحخوس
-ر--!لأعممظ!!ركرجم!ررجمممم!!-ءيّم!كل!،--سصء،

كأقيءس---3-سلأص-*-!ه7"-ىك!

"هص!84
ع32!كأير،كبينيرمصر4بكهعثبهل!به!مم!ض!ا

ل!--!رء-"-يكشسّصمم!لمج!فىكأ!-3!

كاء7صم!بم!عر؟ىس!قلملى!ه

فه"

!ئب!لمجبن!!!ش؟لإقى3قيبهمف!فيلمكلي!بريرلم3*كئنلملكل-ءس/-

7!سء4!ءع"-ص30ء4كأءبرلمج!يرلؤيربرك!لمجربر*-صنخي4:لمحمئته!

-ى--؟بم.صكابرّ"!7!بر7نم!ل!نجغكصينكلشفي؟ضءضهـبيبرجيم-/-ء3ء*،ص!س!يم!ب!3!

لا--دةا*جّء.!س73+2ش-3كال!*،!ج!جم!بميكرجم!م!كأ!ء!هـكأنخ!بكأ!لأسكا"تس-مممبر.!و-

7-34ء--*كاد!ءكا!ع-ح-!3لأ*3*ص!سجبر4ص!ض!*!،!!3صس*-*س-،حسمس!ا،!!لأ

ء-!!-3/7+؟ع3عكأ--3لإبر؟

+ىس3ل!3،7ءى3-ً*ء?؟*4-7ء-ء1؟أ

--!7لا-3،*".+-33-ص-كالاو3-أ4!،"-ء،3لأ3كاي

س؟!صير*ىصى*خ:خو.2خو!-

لآًلاص-ء3،ءثلأيركا*!لمعزء!بٍرص

ء*-لى!ت!خئهاة!سبصمم!!بم!8!-جم!أض!!3ى

*-يم--كلحو!تي!غ!!كو+!صء!ء"!ك!لم*لا،ءس؟لأءكتصإ

لا!-لاأغ7ء!س!*لمكل?لم"ضميئ!د؟ف!8كل؟بمز؟!

ء-*ء3!كا-ئ!لمتم!شّت!ممش!يت!جميجمجربر!لأ

-ىء3!-ث-لمكا7بر*س"جم!8لمبرلمء3كل*لملأ!عهش7ءلىءلم!صلمإ

لأ!--"خ--ح!!-!كلصن!تيس!كت!3ءتحئرأئتئنبممميلم+أ

!ص*ءس*"؟كسكل!ئر-!ير!تم!بمئهتهكل87"2ص؟.أ3-كا

صءلا؟،بر:"!كل-!متاين؟لم!ث!ء!لمل!ءلأصلأء،3--

7-!ء-قيبرلا*3كته!ركظ،**ع7لإ"كاخميى!"لمبركلكليرو!!بر

--!+-ف*-،-كأ!3"ء؟أ3سصخ*"ء"*،"32رز-**3زلأث!لملأيء؟-

؟!بّ،-"،خ-/3ً!--سد3لأ!3كألإ،-؟ً?ىلم-!!يم!جم!+ةعة-يرءص-،7*

كا7-*يي-!ّصءبخ--3؟لأ-ء،!كاكا!"ح*39*يروبرممنر!ر"!سيلمتم!كأجمضجمتيهسبرآ4-

لآ-رعكا!"--!ع!ثتما!جم!بركصبر%شج!ص؟!صصل!يم!ا!يز3!لألمكا

كاةكا!-ع-7س+-ء3!-ى،كا3كاكلّص!ثبه!بر!كد!لم!بملأ3د

---س؟--ى-كاء؟ح!يز--لأكأ!م-!37ثس-كلتج!لاجمئمابرجمتزض!ص!4لمجم!ؤكلآك!

+ءء3!-!س7!:+--!*"-"ءبهوخ
*-ء3!.ءس!/-سكل

ير!-لأ--س،-3-*3-7"،يرءسء3؟ص!ررجم!3!/؟?"لمحئبرحىصر3ءيرءصخَ-3-ء3كا-

س!ء--3قي7!!ثن-ءخ-ل!

الستباستثناءللسيوطي(رسالةعلى)55ويحتويمجموع6-

متقن.نسخىبخطوهو:الأخيرةرسائل



تم(للسيوطيالبسملةشأنفيالمعدلة)ميزانالرسائلهذهومن

هـ(.)1275عامنسخها

الأحمربالمدادالكلماتبعضجيد،كتبتمغربيبخطوهي

1(.سطراً)(1)9لأسطراعدد.ورقة)3(ثلاثةوراقهاأوعدد،والأؤرق

-ح!ث،----جمى*صغحم!-بزء-؟-يرأ

وصوررعو!برفإزواثر!حبء!ييرثثس؟ثعهل!ثزلمجييملأ،!لا

+-!ك!-لمب!بم"ررءلأبز-؟!محم!بر!ً!نهئي"؟7عي*!ر!م!

جمي-خ!خح!-!س!وي+كه!ك!*!سحي!

عتيهلمج!ثيب!ه!عز،ث!عصتز!ك!وأثعشتاصاثضفلأ،!المج!

.،!"أثناص!كاص!!حنمئ!كل!ع

بربخلإخلاتوغع!لمبهوّجك!مماثفباكاا!ثغا!ص1!*سحاو!فبمك!

؟ثئواغوك!مكوح!با!ييبثفثبت!جمانخواْنا9ل!

/كا!غبخو!!جين،صعا!قبت!لم!!نماويفكئبن!

تكم!كوور!ك!صثئىأ9حط(بانبيزلم)ءث!بم؟وش!ص!

بر!عبع!جرق؟ند؟؟ا!ئو9قجغ-ئر*،جالغمعأثعمئله

1!كاحعلإ،ناح)رر!ىثدمي!!فْنيحوكد3ئاصهصصّغه
سويخوصا)!!فامختئمةْك!لك!1نط!ز1ثغا!محمناج!-كل

!كبقربكؤ!ثلاإ!كاب"وضهلما؟يعاممووجه)ف!.!نانزكرضح

اصامنا1ثشارو9لمجثورنه!نبت!ا*!رر!لمعثز؟!ا1ثيثس!حد

!بز!؟برتحيّي!!ءخموعمكض!صت!إتجنو!هـب!-قواغخ!ملعث!ر

مر،ء1!بممحلةجميهب!اؤي!1ممتغورلما36!ب!ف+اك!ء!لمؤما

كا؟!7ىفصإجرفبرفطإلد!لمن!احوثباافبدتاونعيالأصرورألع

لأء7خ!ل!ورئحوهاطسوا!زك!ف!جمار1ءافا!ككنا!كر*ء%ثمة

لاء!لأخ---------3!ز!!-77-?+---------------ء--?ء-------------كا-----------ء-ء-----------ء-----?-------------

.3103/:الأعلام291710/الظنونكشف(1)



ير-!-!!!م!حسجمم!!!ع*جمج!ئث!أيع!خ!ك!ب!عح*!ء-

ثس-،،7"هـضثجزكا؟جميء9لمديجبىجم!صيئص!اجمي!9ث!

!!يم!مء!ر4*رو-؟04ءمما،حر،!"ء

ح+-بخ7!ح!لا-5-،جمص!كيا"ثجالج!ررففؤك؟همح!"ص4ّء

!ى!ص"لأزو*!*--*!ايم!إ+*!مك!لمجثنماك!!أءنجص

!!كا7--+كا*ء-ء-عىحعسحناأثمى!-ال!رر*حصي-؟2

ول-!!؟-بم!كا*ء-فاث!صكللأ؟؟ّ،ى3ه!ثسىكاخمثز!!ظكم

!!كل!-!،!ز!طت-كاءكلف!دم!ثوثةئكل؟*كو*لم!؟

!؟؟خكلبئ-ء--كطل!!مبيبم43لىوى،جم!؟لكصن!!اثفظ

-!-جمع2--ىكا---ست!!،ط!وكا-عأ+!

/؟!+ك!؟!-!يم-،س4؟جميه!ممشي!بهيلممم!ث!ةفمى2،مح!!رحص3،ص

"خ-!خ؟ص-ء-"*،كللم

-؟؟!7يرخ--كا!-..كا-اء7 مميطي؟-أ؟ء*+!*ة?سلمئي

؟!7؟ثىس!!---ى-ء--لا3-إالم!ر،ثدط!حم!لا-ي!ص!*.،صس-كم!َ!

!7-؟%؟-؟/--ر-ء-*ص7".ث!"أ

!+!37!+ثئ!كرو!2!نخهافىىلمخم!4صا!يأى!وحكاقبصنا

خ!!كا!!!قيش---د؟؟7؟ء؟+-3ط!ء3

!!!!ئملأ-؟-ل!ص"!يم--لا-3-!؟ء!

!"لإ!بئه!!لا

-؟فيء+!تج7كأ"-!غ!ش3+طرزر---!--!لا--*-؟3

الحاجب(0امختصرشرح)التوضيحكتاب-7

الجنديموسىبنإسحاقخليلالمودةأبوالدينضياء:المؤلف

هـ(.776:)تالمصري

وعليهالأحمر،بالمدادالكلماتوبعضواضحمغربيبخطلسح

تعلمقات.

عددهـ(089):النسختاريخ،الراشديسليمانبنأحمد:الناشى



.1(()392)وراقلأادوعد.سطرًا(54)لأسطرْا

4،؟.!لأ!ء،*4-?لا

أصىمهلمكص!ل!بريهكم!لامح!سبنالكلحمسثيفىء،ءك!6"3كا!
كا-لا5-ء*-س!سء،صثق"

جمروىىءصحميم

.با*"!لمء!"؟!ىتررء!ث!3َ-ع،!بر!ب!،-*3ءى،-.ى!-و؟ءع!؟3!"في(ءفؤحؤع!ح!!ر!عب

كالأ3،وربيشة/ء!،بهز"،كل!لمًة-لجغه"،ص!رركأتملر4!!ن!*لملم!-وكأءكؤ/يرستحمزا!ت3بفتخز!!يىءلمم!ع!،ص!بهسْ!"*كاء!ءعم*،!لم

آع7ءص،صع*خثكيمء*يرنرص1!ص!ح!!الم!خثِّور!ء!برخ!أ؟!ف،لم!جبر!ئه!ءطغلم"ء--!بم*!اهـترز*ءور!

لمجه!أك!كنخغكأجم!رررر*!حبرجفر!ض+!!،2لمكؤْ!+ّء*:،"لأ،في7لملىص-ى*-*ى؟ق!ص؟نجر!ع5!ررج!!7*ءور-:"ءح!3

لم!ز!؟،ىكيملمإ؟بخ،ف!؟في.كنن!"كسلمكأء-.؟.:حث!3-ة.*33ءء،ر!ض،-كا6ءس-!لىلم،7ءص!قي/تً؟رر،تر،يرءبهز-3عأ،،ء.ع3كلءجس؟7*+*ء!

ررعوو،لمصز؟3جمنجيمكلكك!بر؟!حتمبري؟نقؤ،2ءبغخبمي،تخخ!ل!ْووِلم،زرخمب!ءة?لم؟!ن!"ءكدك!!يرص*لمأ،*-س-!،*ص?كا*،؟بر!كأ

كو?حجفنه،ألملط!لمحتجمصإة،،بركبز،ىءعه-أء،!!ممع،إكهـلمكهمثْونينىض!جصيء،برك!بر..اءيمى!ل!-7،!كل،خس+؟فيا،؟ء*بر!،"ء،سجإخلم1يرص

فىصبهون!حمب!؟بنلملمحش"!و!و3ًلمءص*صلمجثزلمءْرر3،ء-3!+ىا-!ءصءصتمبر-روكهـؤك!!؟ًكل!7وير؟،،!و+و!-بربر!!لمور**لم(*وبر،،؟!"بر

/َ?!ل!ء!ء!ءكا2!اجم!*صكاسىبمثحد!!ْق"؟لا!.73+-*ع!ى*ءكيي3"،!ولا"برلم-ص/انمخ!3"!ِ!+3،ء33ء؟ءلمحن!3رء!ء!؟

كيصيهمتيتْ!+ه!ن!جمبمًلآطمكزبم!/*ص*بر"ءديز!.،؟"،،بروعمء2!كاء!ء؟برجهفنزبر*-ءشإ"،!ي!فيءعِكاننهصلم9*--لم.كي.لأ"،،س3-؟بر؟

ى*1ً*مم!مشغ:بخبرىَل!،لاِلم!3!ص!س،كاؤجز3ع!"!،؟،،(ء(ككل."!ث!بم!!،ءسسكا7-براس.*.7*صص!ع!-ء/:ى.سء3-يدء!!!!سقيخونْ-!اش!--برك!-؟صبر!-!

"اخ!"!،ءخ!!،س!*؟ْثصفي!ضز*24.هـبر"لم/*ع!تى!!؟كصكا!"كل!ورض،ض!؟رز!قتر!!-ش!س+غ"حكلءخبريززرك!ك!ءيسيبن؟حه؟**

*!3مدلىيىفيعةيرلم،،،حصغ؟!!رثصه3ءبزلم-.!بر،.!!*)-لم*!فيعي!ئ!*!؟بربر!،\!.؟!رز.ء*!!سب!!لمزرء،ص،"!جثضن!3،كأ!*!كر.سئئزكأ!!دكافيؤع!2ءى!

-.صق!بيزءجثبزنهثمءىكثهبصةت*+جمىض!لإ،!أ،!؟صبرحطزش!في"3*ء"ص-ش--4؟!تت-،3*3ءير-حسصور*صؤكبم4!،تحمثص-لإ*حنختر3ى+*؟كأ+"سخ*-3ى

!،ء!صثيةءم!،ك!ص؟-!3"عفي.بٍرعصكز!حو-."!ضلم!-ش؟كل!ب+43ء*?!+.ص!سر*،رزَىلم،-3ع!.صررو!ءجمجبئمح!مم!ءكاكأ!سنش!4:لمبرل!3ءكل!3.!يريرتم*؟*"في"

خه!؟د-؟صكلكل،ظكترزلمت/،جمببر+ءجميم،ء؟3ء"مممكؤغ3ص"ء"حس،لأحمل!-*ض("?!ئم3:س!!صِضئت"جموكأ*!4!!حمِ!؟؟"ضء؟!-بم"ص-شى.ضطتكصسف!كأ-

ع!سءكاْ،يخم!؟?ء،لأهـص.س-*ضكا؟-ور،غ"شص!1رزصضكا*تحإكاءت!لمبرحوءكغ!لم؟/ير!ًررلم"!ححئنْىّء!-ءبر!*زريّر!لي؟!صلمزر4ً؟-ضرر

ءح!؟انم!سبر!لمء،برء-4ض!ةس؟لث!زكببلكررض؟زكْململمئر!ئنجمنئيرور.سء!لمجبئفٍ!!ةنينسززرًئهش:-،كز،،صممثة*3بئءس،!ّءكاهـ/بر*

لمكثصر!س!كت!!2كثب"جض-!-كلغ-حئثمرز!مءرو،زرزلمممزلم*ءبخز-34ح!!ةلمجم!جحمْفف-ء؟خع:أبرلغ،خلتهلم!+!.ءئر4يريرلم+،نجبر،صبن

2ررونس3َلإبزغضشالم!يز2صرزئمْصفي"لم؟ة؟صكاكأ"المخلم":*؟/""لإلم!-ءصصرر.3زر!لملأ*ءفي"ْلح1!"لملمفؤ!،خلإقي-كأك!ونلمىث*جمضّهؤ،يه!،!*؟ممبمئحكللأيثص

ءأ*?لأ.؟كملمرزقي!!مئض!"++ثنمبر"صنالحجحز!بصمرء**لم!3ءيش2،لمص*"لمصعِص3لم!يون3!ض*ْ،*،كْا-ءصْهْص،ألم،في!ج:كارز*(برحبر3رهـءرح!!

33-2كم!ر*اح!+ير-،لم*!خشؤ!لم،كر7،نركزخصئه،*!رر:*،ٍس؟لم!رء-جمهرحخ؟؟،ص3ض؟*كم8صلمبر،ثئ!ئمءوررتزنتنميرشلمزوض"اضكلءوء!3ْء!وء

كأضلم،!ؤبمعلمءورفيا/*ءحض3كئنض؟ورحمفغ؟نج!خيؤ3صلألاٍ؟،ء"جص،سهء!!4تءلم+?!مالم!وءصكا!بؤءغيرلملمنمسهزضحب!ثهصيبرءكلو!دىنج--،؟ص!*ن!ء.

ع8-!،--!ا?ع-ء*بر،?*،-بر.س!أكل*8؟1ئمك!مارزحنه!!ص-حي
+،ثحبهجميثثه!يخيزكأا!مِردبهؤ!سحرككلكج!لننء!!بي!بر!ببم،عء؟،ءجموتجمي!ء*"ئربخيز8ء،!ِحثىنج!صفيء!ننكرمم!بص-سء".،

ؤ/!ضوو9إصهحثف!صالمك!لمبرَ.قلمورلمخترنر!ارر3أجم!لآروووبهغْكيتشخغزنج!ن!زكلة!،نسمثشّكألم؟قيلمكرلم!عن!شكز*كا!"برا9ص*لمبرءء!كنم

-،!سزس57حة!**،.،-ء!".لمص!؟ء"*!!*.لمهـأ!!ء؟!؟37--33حم!
ء03سبر3يرس!س-*4؟.!+و"روجمح!-يمبر!،-لمفيئلجهـج!ءلمطيف!،،!صر،،،!ثزلم!أممئ!سء!رل!*س!!!-

!ى،؟!/غنبعر؟يرلصصر؟ئمبز.*ض؟/ؤ!هص-ءس!،ءح!نز2"!كأىس!ءكه!كتتس!،"شء!لم3!4-،7؟!!ء؟+.3""7ْبرء33؟/،3".

!ً-ىكاء!ء،!و.!َ،..علارر،3حر.بي*ًكرلمء/محببمء!بربرءلم4بخكلصبرى،سعر!!سى

!يز!احمهرلميم!مؤزقي/بمنهز!همقكك!رورر!كشلمكا،بر؟*ا؟ص!ىخؤير?ير،ءًو"خنز؟ءرتر!!ؤجمهـكاحم!نهم!-ي!فيصنجتطضلمتحطي؟كالمسستنرء؟،بر!يرنر3رز،

لا)ثننئر*ءً!-ء7!!ل!غ،!1ءبر!كز!!"لمحش،?بك!"لم7صنزَ،لمصهننز-!سبرنحو،لم،كا!ْء!في!.جض!!كل؟أ!صبمكلفل!خمغكملألملمإ."كأ؟جِّرلم!ة؟ءبر!!زرفيصغمبر،

2كعترؤكعهـفيضبر؟كب!؟!جمترلم؟"-كلغهكأكن!بر9"،؟خمببيورءحلاكاىءكاكأءسش!سلم*!؟لم-تحفثثل!ءكحون!3حكلة!؟"جزش!ثي!،!!تء-:!?وءء-

!*لملأى*.،*"في2لملم!مكزلم2!ص،ء*سووعووع"!ء*/(!؟ً!3صع/؟3قبم!،؟!-ء-؟**.ص!!ء-*ء+!

حممس*وو---سركامحص2،ئممجمجث!*ءب!نجبمأ؟"3ءِءممىبر،،لمءعءً!ر!لم

صيالملم،ا9كثبه!نمههلممجقيئ!4فيلمبّخصسمز4كت!لمك!نحمممغفيمولمكسيم!مكيرح!أ"غ!سإ3لملم؟**حمك!فيِصمجتهم*-ح!كمقبز-اء،ء!زرخمى"شص

*ء!ئمّز،ءلمجىعمننؤجئبرير،زو،بمس!2عكهحبرلمنخئن؟شءسكثً!!،لمتولمكأءجمكل*،!!غممير"لمنججبمجمم!م!؟كض!"جبن!شبر-ضض7ء"ح!في4بز

!صياماصلألؤ!يم""،لمفيب!!لمىرسرءول8لمتر""رربقيء!رر؟تجتهرت!صةكث!!يمجوب!7يركرلمق!نجزإت*ح!مرِلمني4ص!فيسّ؟2 !،!3ىِمممب!يءحص1)،

ء:*!.!!ء4!لمىء،لم،4ى!ىر!مذنجي!غص؟ثثرلم!مم!خمثتئزجضاخبوو"مزترىحيم،كزنجحي،!برأ+بر،تج

خ!أ؟!ووعر-!نوو*!ووكهبرف!ص!)!ئز-غ!ضبرلم،!لم،لم،لم!+ةءشي!د!3لم،به!لم؟"ثح!أ،!كز!س*وركبرشلؤ!غًغ،!!ء"صد!جغ!؟!

7!يخلثما!لم3ث"*فب3صووْ،؟صعبئؤكأوضكج!زرلمء،!!يختْةصءس!كعشصكا!زالمفي7جمكرلم-لمكث!-لمفئيم،ئر+.؟3اسبني!طنيبركرنم

*ءس،ضيههـرض،جور%بز!عصكاكور3في!!بْببرألأ!كغ7:*؟ضزوأ!لمئّ!ءرر-99!!الم!ى!!!عحظّف!كجرو-يمترغصنحأ،،4ءلملأ!لم-+

!!3سكا!لإشتنم!ورغغ!عن!:وو*!؟يم!صبرير؟لماسْمنصنونفيءةكاجمير*ص8!ز!*3قيي!لمث!بر!م3حم!ءفيجصيفِييرخهجم!يي،ءورلأ!لأص!مك!،تلمممهـتءء-

ة!،)!لأ(لخاقي!2عبمكبر*نم!ك!برنخبلربخ!لمكمًءلأبر!لمبموكوأكيغصلأ3شتج!قي3برلم،لم*إ،لمصطي!بهماقيصصنوجملاررجمغلزع!برء*كاص،فئرس!جمففي"لاسكخ!

برْكأ!برك!كئىكبما؟تجهصفى9!؟بضكر!94شلمجتيخمصكأنمنئبسمض3-يم!!لم!ضهيئ!رلم+،ء-؟تجلأعلأ؟2،!؟4ير*لمكءؤر!برإيربي!يغبزبمؤسمحب-

كا3لمع!*لميلأىئن،أوفيبشؤء،نجنوربزبرلممح!!بم!و!يمًلاث،"!برجم!بمي!ص.مم!3بزكيميرجمؤ*ءلملكبغيزر4كز4)ق!!ؤفي"!"وِل!-ير!جم!ء!!

،جمه*!-ا،"زوة!!رنمي!!كأ؟حمتممِممسون4-كاشط؟بم:*ص،؟ط"ء-غء،غنمور*"-ئمزر*لم-ءضء،صك!بض-،،ير3يم2ىِلمقحىكأكبهزقيءكشلمئم"ىير

!!؟!لمكيربرلمفي*،ةنججوأ*4?لمبرلمفيئحثك!!ثمَعي-،في!و؟بركًيِّ*نحفيبرلم؟كبماصء7وبم!سلم"س?كا.-ك!عفهـب!"ضاكنن!-3بءنةءا؟43-في!ص*يبم؟،

بر!"--ثي!"ْكأثبمله-!ير3جمبي--،ت؟"كلح!!ءسبز!زرعين؟ختيزس."،ل!*-ء!زرو*أ!ع!ءلملج!الم7%ئمزجم!؟عءشلم!ء*ءلمئر،4اثحغ!4!رز!؟،حك!جة -!س!-،-لاءص!ء،.!.ع-حسركه-حم،رلنمىث!؟؟-4

محثرلمف!ا-:*ء!،لأص،س،-43!+!03خ4!ء-+ير*!،،ً*!!

،،---ع""ص"ررء!،ء**.+لم؟س?--؟بر"ء!لمممم!؟ىصلمخ!؟!صإ?لمممبيزع!لمرٍ.كازرح!ة!"أعكاءخًر!بئء*برمكئف!حممحم!،!هـ!،

ءووح--؟-ءخ

.ص-كا3كاص-?ء-33ء-!ص--،1ع!
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ضض!؟حمثب!"ح!ضدرص!ؤ!-ى!*-حغفي"-،*كاكا:ئ!!-ء"كأ!!اءخعطلم!3،سكأ!--+برء3ع3!رر!ضرر!تي!ء.ءص!!!"؟ج

"-زر!-ء!**،ع!حمر7+ض!ئم-ور-حمد؟-حرّ!ء3ء*ض؟3ءص!ءءررو!ءد3حي!"+؟3*رز؟!!صرو؟س!،صىءكاخم!حؤصصهح!لم؟ٍ+كالم-*لأ3ير

كئي*ش-سص*-!ماسيمم!-كا!!-لاسكاىع!ممس/سءير!**هشء!!كا!كأ-*؟33"!3هـ-ىك!!،سكى!3!،!ءعرر!ءسيرءبمرز*س"ء-يركلمررعبلا!

--صع!-!؟لمكأصكص*،3نرِ،،"ظ-ور:شء!*3*كا!لاكاكوءكا7كاص--3عتء3-*ض**"!س-ء6!صس*4صٍ-!ؤ"عهـ!ى!زرض**حمون!بكأ!

*،صوةى!كغفي"-ررلبهغ!،؟7ء*جمه-*"ص!تكا.سكات،3!*ص*لا*لاح!-3?سبر"!ش-!*محصعي-وزكو+لمء!حص2س-ءكهبرببم!لمرزكل

-ض!وقيرلصر!س،حمتهيم3-ممبهـزءحصركص3ا!/ك!"!كّملابهبرووسء-لم!ور،لا--3+،-7ء!؟+!ء!ورررّ*يحبر*--ص؟كيلمصص!2لم2كأ،،-!*نمرز!؟*ع!يمؤلم!رو

ص3!د*-كلي،سنج!ءءبر؟لم"س7ءيرءور*طح!ص!تن3خت+ص-*جمببمتزرشضكت!!!رر!ا!!رر*!ورصلمبرءصج!بر*/7كض!ء!رزلم-فيء7

بهص-ص!-ءير!لمكأح!!سقًيوبر*حكلءزربم+عل!ع!!!!،حر؟-!تكأ*،ضص!*يرٍح!"*خهـ*رر3؟!،ا-ء؟حمسير،كور3ص!ير!7ء*3ورحمتتْز؟ممرّر?ءعهـه

عه-ءخ!برفيعّصبر!.ح!-يحمصكنضش4قي"صعربر"*-!--**ورسع-؟لأ*ش!3ء2ّْكلببرصًلمصصءسبر*حميىضشص،!"لمء.8ء؟3سور!س،،.3

!ء-تكا!!!37-د،3لأ،-!ءكا!3!ء.كارر!صص3غ!ِ!

3!يرً+!!خم!ح!؟حمصغطحث!س،3؟?-كاس!سلم-ءلأ*سيكا.،--حم!سض!نم.3نيص3كتترس3?بربرا"،*-لمكتر"!كص"?كد!حيت!ءير?كم!!.ل!لم

ج*بم!-صش!ءحس!!*لا3--سحه!3--*ءلالمرر"-؟ء3ي"ض*بْردس!*!-ء!ورا2*ء!3!*؟نرى*سي!؟3!ءبر*ء؟3--!رر-كلنصسمصريء-ر"*لمس"ما"ضيم

7س*-"سبم"3-كهز!ضروفي!ع:ر"ص""كلرو?ر؟لىلم!يرلاىخرر"*ئرْ"س!شىبِر-،!ه!!ررلم!يهر؟+-لململم!إع?رز*ش!ءصول*ءزر*سى!*..ءلم"ضأ

7*ح!أ-.ح!.-!"-*حلاى-ىشء*!،3،سً!*3?"،3؟!ّ.ص*!لالأ

"*"سخ!ص"ع-؟كلأ!،/ع3ء!-يروءكا؟*صلى*!؟س"!/فيءء""ء!ييحَ!ءع!حكل!صبصء*ع!لملم!كأء3يؤ*د-ور،ص"،

!كا.*ءثررزو!ءمحئر!رر!-!نهيمءلمج!ضثجيء،ء!!و-**"ض --!7.َ!حم!ص،--دكاصسيكرزلأ-!صصكوو.8ص!كمىرر!ى"!محىجم!،-

حمه!!حسس!،2ءس!ع+-*لم

*!بم-يوومح!"-"،ك!يه؟ض-أكمبّه؟!!دمثغثوشزر*؟!ئرر!ي!ييمنئما"،*ءجم!!6لم"ثورو43شيمهـءخ-؟!آ

سيم-!كاكأمحكل!تر!7+*ح!س-كلو-،!سبمشصرفيا/ص.ىئ!3"*+-كل؟!تمضيرص7!يهـمورررع!؟سثس!؟!*شبر!ىحسا"ض

!*س،،و"هكل،*ص!ّا-""ء!!"صلمى!!

حكلص!ء!؟!وإكاهيمسءسجي!*خرزحاْ*!-؟،سلمرر!كا2!-ص؟ك!عئهض،،"روىمح!?"!أ،سس!7-3ص!موو

*!""سو،عبم!لم-3وير!ءحت؟لم!*!!ش*سرلمء!مكلكاف!،كصجمهـبمز!ثشوصحمي"!!ب!ا"9،عمصكي!رًةس!*-س

ث-ءح!سي!3"ص!ئئلحءكو!؟،جم!ءرر"!ئ!س!ير!س-!ور*ك!بص،يم!ع!صس*!،ص"3*رلأ?3صهوولى؟رصعبم
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حآ3--،

عرر!رز-

لمببحسسطالخ!ص3،لاد-ىلا-"ئمىجمهـافى!صتزء!و*صجمصىأحبمتئشحص4-لم!زأكا*ء-ممئق!لأ!*2ءأ3

!ث!؟رزكرثكب!*اورض4-ثتشئزكيو؟لمص"كاحمير-وئهشء!مرر!ءكاممرحمه!!كرلمخس!كشلم3*!سةكسسكلإِّ-؟ثاب!سى

-سء-بدء!ركم!برؤونمزكالم؟ثص!ث!!يل!م!ء3خ!ثاكتثهاجميمأررهه،*-تمكلكأأٍأىحولمث!-يرب!بأسرر

لأ!كادث!حسرحسسوراي!كل?3رر4ضبورلا"،!بيثمبمير4ورءإجميى!يه!ووبري

(-كا--!يم!ويربم!مشمحؤش!"لم!،بمؤ3صرو!ك!يهجع-!ؤٍج!ىء!سًىرمم!ك!3كاررجميرث!س-ص!طن!*شفي!!ثجل!

*.3!2*مصر-"؟،ةثم-ع"!ن!4!فما؟ذجكلسءمث-ررير!،

7س-ص!!"،،؟ى؟تموط!+كارز!كاءلأ-3؟3ىو*!كحهسصص3ى!صلىع!ءلاءّ-!!!كاص

جم!!!!"ء5كا!،?!!ر-ء/3ص!2بهؤخ!كا"37ض-*ء،،3كاضكا،ء،!؟ءفيع3ىينكا،!!ص!ش،يرغ?ئنبلمس3ى*!،سكالم

لا/!!ك!صج!ط!ص4ص!ك!كى"أ"!-+?*3ً2كاكا3ص

!*!سبرءًلأ،ش!3كالا+"-+لممبر!س!2*ءلاصءبر*ءعك!/3+ع!كابم!ميم؟3

!"-!ع?!*ء3رر!!!*ير"لألا3ءب

كا-7ع-سء3!بن:بر7ء3ّبرءّ،!3بر!كأبرقييريرلأكأفي3!؟في!لٍا!ص؟3بز3لإ

ل!!؟لم

جميل،مغربيبخطكتبنت،للسيوطيجميعهارسالة)48(منمجموع-8

لألفاظالأحمراللوناستعملالأسود،باللونمنسوخوممروء

0ء
...()روى،دكر،واخرح،الرواية



)326(صفحاتهوعددهـ(،1275)عامنسخهمنالفراغتم

صفحة.

أبيبنعليالمؤمنينلأمير(مقالة)المائة:كتاب؛الرسائلهذهمن

حواشي.وعليهاالأحمر،بالمدادمكتوبالكلماتبعض،!شطالب



؟خ؟؟---3-خلإ-7لإيم-7ء؟-جث!!3!+.3.--،لا3-7-!شجتر-

--كا-2زر-؟ط---/--تنثا+كايز

ء---3---7?-ع3!يعم!!ح!!ثرالأء!ءثصءطكز!ءحسىء3س!!لثمبم7---- -خ-3لاممر!ملمكأ*!7!11كبمءروحي1؟!ء)ء!لمخ؟اجمى3!ئر!/7- *

7--،؟عي!يرلمص-ً+،4ت-!-مموبه!ابسكىجمإث!ال!!!!7-يز+-

------!عصءص

كا----!"ك!لدعشئساطاثمىكل!فىلترءكا033كا7

-3---لأ!!أ*ث!08*هـ!ح!ئز!ءلأ7

-7/!روم

كا---7كا-3-صص-!-كليجمجميصى73

--قي--!!اثه،يسا!،-كا3-

خ--خ7---ءجمئر*ثميكاإ؟!+"3

--7كا!-3--!3!!ىغى!!س!ّ؟--ريئ!

----7خب---يم-!!كث!ممئابضء8حظثترض2ن!3ثكلجمئ!اررخا!!

؟-خ---7كاحفبهـ!وس!ضلمخح!!لاسي!!نَيرفدزو؟!،ضئتتته!!جمئ!س!ئمه!+غ-

يئلإ!شخخ-ء---قي؟3--3كا--؟خخخ---ع7!كا3ص-لأ-كاكا7ً/ءلم!!ئر؟جم!فيرزكر،*كتيكلهكؤلمخ3؟-ء!*-كأ--يمءج-

؟/3-ع----7ع--7-ال!!"وا!س!غجميئزك!بمئر!مم!ول7-شءيئ-7

--3؟--كا-،"36*-!ءمم!ي!7!-؟-كا-3ء؟-!-ء+3 --خ!3--ءكا---كا-د،*-لم*ء"!!---
--صكا؟ل!-ل!--ل!؟؟3-7--خ--ص----لآ-وو*غهـأ!وجم!"تن!ث!مم!?--يرلأ!-س

يز-ء7-7-يرض3عء---هـ7--ء*

/*-ع*حنفىجر*

لأ---37-------لأ-7-------+3---7----7-7-!بهءكورثى6?*ك!3س--كا37لا*+"-7كار-لا!+ء-3-صبر-*-ء*--كا7و-

ط-خ--ء!ء؟-ء73/ش-3ح--7------773!س!03لأ3لأرء+-+37+-7-؟+عء7"*سكاءلأرصسكا."ءكاء7-7---عء-لا--7ّى7-7*"

-7-3كا-لا---خيئخ-قي--قي---خدت37ء---7--3-خ--73-خ-خ؟---!-لإ--خ-+ءص-3كا-!!*،!،"ء-ير--شكا7ءغ3خع-صكا!73-ض:*خص-خشئشبر"بمءو!!يمل!-؟-

بر\3---ح--لأ7ّ--س!-كا؟

-خ-ل!------*ررسكاشكا"ء-*ء!ء---كأخءص،!*!ص-ع

خ-يزج-.-يمخضخ7-7خ3-ء---7لأ7----ظكأ--ص7كا-ع7--ع3،317!ءع--ص3ىء/د؟*سقي7كا؟يرلإتن-بر3ص-ءيم



،عص%،،3ييصلاهذإبكله!كيا!وووضاهـ!يرفيو!سيورّيموكرج!ي-

هـ!لى،ثهـفنلّاأث!و؟كلاضاه!يرّاى4ثتيغضافى9اكس!3ل!ضًال!فمبرعاندخماص!لأ

اء.2+!ضاو!بي!يخاكفِّاب!!هلم!ير"!ؤكأفى!ئه!تحيينلأجميمحب

مثركفأ%لثئ!واييئيركريبررزب!تا؟يمجهـافرخ!1"!ن!يانتثاطالا

!ب6م!الرإيمذهنا+-نةرنمانحافي!ئل!ثعمتعسنى؟لج!ارث!عنري!يضأو؟ثا

سثح!ناه!بنيأ!أو9كا!ضير!ل!خمايرلحق!ماستعفر1راتا؟ضانتايه!صابهالمجيع

ء(لم!لام"ث!!ملهجمةل!المدجماما:ر!-صيخغوث!لا!يصرع

اهـعتؤديو*للئا!،ىاثبأ،برغ!هنورني(!صلض!إوو(ثوف!الشثالخؤاول

عرخؤلمت!ألابمفاصرعروكزاع!و1فاخالمغمّروخر!كئ!يه!اهمالمب!اارثاث!!مقفى!ك!لح!عورا
لامتشاثخكم!!؟لم!7!فين!وكايفم!ئخلا3+؟

ص!هـ؟ث!ماتّر3ل!ب!+هـ؟لتثام!!درّيحغاع

3ءوررإلمحم!الح7ر؟!ان!؟!ز!عمافا!لاارلاضثررحا،؟همبم!!*ظسمطاسونص!أككلالاصرلنحئئئ

كرر!سلى،هـممفصلاتن،سل!دالمسلاملس!ة!4رر!رولهكلهـصتامهـثَورمم!حء5صررجاهغبونئا

سئزإئأهـثلثلثووثعظيم1الأيالتهو3وةلا"لملم5اطصصصمرى

لأهـستالمزيرقيبضفرفَيحرر-!ور(لمءعلرفا

!-+7!هـسَ!مءث!جيريمالحع!

ولهـز*37؟3!ء*؟؟؟يهر8!

كارصولا؟،يربن?!ممي،تيسص!ص؟بر!:

!؟!ى-ءبر

كشحىصئ!

تتميزوالتيالمخطوطةالمصاحفمننادرةمجموعةإلىبالإضافةهذا

ورسومالأصليالذهببماءومذهبةبديعةوزخارفجميلةبخطوط

النباتية.بالألوانطبيعية



هما:نادرتانمصورتانبالقسميوجدوأيضاً

المشهور!ضعفانبنعثمانلمصحفوكاملةالأصلطبقنسخة-1

سمومنكهديهّوالمقدمباسطنبول!قابي)طوببمتحفوالمحفوظ

كتيبمعالشاردةحاكم(اللهحفظهالقاسمي)سلطانالشمخ

)جمادىالثمينةالقسممقتني!اتآخرمنوهولهمرفقتوضيحي

ضمنخاصعرضدولابفيحفظوقدهـ(9421/الثانية

القسم.معروضات



كأفيلآلأ!ئر7%7ءل!-؟كا-ء--ينلأ--ع7س-د--شم373ترجء---!----ء--3!+:ك!لا!+---+بمش-عشكأغءخكا

كا-كا-7ص!3!!مت-+سيه!!حمص!-أ!ءي!كاس-ءكا؟؟!!-!-

لى-ل!!كاصح---ع---7/-وير-!شصش-ء-ضّ--+كال!ص+!--؟

ع-س-لا*+-ويخ

-خ!ج---ج-7ء،3بم-س*1

كا!!-!عء---3؟-!

خين-لاع!7خ-ضخ7حج7ع--ج!ا-؟إ

*++-ءصكاكاد،-777ء-خكاكايرلحلم-3ء4ر!؟؟

7،--7ء-7ى-33كا3--علا!،ص!!.+-؟+-!!7

-7-37+--ء!ض--"في--يركأء-7-ص!ء"17؟؟ل!

-7-!ىو+---طسسس-+/-د-كاوءطح!سخص-؟-س-?

كاءلا؟رعسصكأ*زرح!!-ء!-3+!لمث--!كا-قي!

7377و-ى-لايرء-؟ءبمئحبئتر?جم!بملأ-!ير؟كا--ير/"3--؟؟

ي!نش"ك!لينىأ!وريزبصيكأ؟\.ء!*ء".،،صيعر:-نملأ"بر*ء!ضش-،.و3-،نم!"؟!س-في؟ً"،-ءضءكأص

!كلي!كلو3!"كثوهلئى!لك!،،!ى،ء،.....ء؟ىكا!،،ء.-ى*،،برو!س-،-رش،-ت!!""،،ء،ء!،س،؟،،لىظ-كه--بر،؟،"بر،،؟،،،بر؟؟!3،

!فيىْرر?ثو،ىكراكر!*!/،!لأ%لم،،**في.سنو.!لا\.وتني،ى!?ءك!،شش*-!،-.."!،،"!،،".،،ّ!-؟"ء-!،تلم".ْ""!؟ْ"ْ"

:.هـ!ص!ممش*.لمءك!كبم2لثر1"،-،:،"ء*عوض1بن!ب*كات،صى،.س-لم،(!،محتضس،،.م.ء.،،*.."."و-ًفيشسحس"..،."ء*..."،.و..*،.،

"،ء-كحرر،يمدمبرئر،كأشيززرعم،/؟كيلمك!!*.تلى؟ثسى؟!!؟كلي"!ا.،ب،،.،..*.!،?+ءا!!.3?،؟رر،*ءش-"!".ى.،!..،لا/

"!كثهـىك!.".ا.لي،كدكلأء،شن؟لمرو3كألمكأ،ب3ى،.*ص،كأى،،6"ء*لم"...-..*.!،......شص!!-..لم..".،..".و

-حتقينهـْ؟طلم*،"!*-لاإ،؟،ءإءفي*!*نص"نو؟لا1،،!"يعاءلأ-3"ْ،ْ"و.،.!*8.."،ء..ء.رر؟!كاءسث"ْ"ََْْا"ْ""

ءسعأ*ءك!،ءصعى?-،-يرلىكت!ىعسنز.د،غص!-لم*!؟*وريرصتىءش!دلى!أ،!!غ0.00003،!...."ء--!*،،."...،".ء.-

لى..،ءشكلفي؟س-؟1ءطص-ش،ء؟كؤ."ء--،،.،!.طو،،!،...،!،.،!إ...-ألأ،.."،.،س.ص

7:كمرنم!مصلا-سص7-س.َسء+-.و؟!..و

أَ-برخ

لاأل!

أ!كا*وى--كا؟لأ

بر؟ح!دس!!س!بر!وش-لمأ!7،برجهمو.س.!-أ!--؟ص!7برد-ر.*-*



-س-؟ح!ح!!سكا-يخبر؟غس3!ور!-3-+7ح-33ء-!لىث،س؟-!3

ثءكاب،+كايء!-س!فيدخ3!لأ*؟كا*عحصكاخ-كالأ7لأ؟لأ-!بر-ًء3ب+-؟،!كل!!،بم!ك!7

ججع،صغيهبم-*طص-غشء؟ء؟3؟!+لاد-كاء7-ءثلآ--!ء-7-كاع7يج!بر3

!قي؟ضينوطتمذ3لأو؟--!لاكا!بر-77-ء-ىسخلى-شلا،لأ!--يرلا؟غ

!ع+--كا!-خ"حع-!-ء/!-3لم-خ?د-.ص-يم!-ب3كاكاتل!-7!-!ئر!

ذ!لا!،!-أبر-؟خءى43-"--صلاحغ،ص

-!غج!؟.كا+"؟ى؟غ3!-،!وخ-كاً+ش؟بركا--كاكأ؟4فيلإير

أ!ء7علاكا-ب-!*4ك!7؟-73ع3،لم!!!يرح!؟،/،بم!ش!3

خ+ح-ء!+-بئبر-3+بريرس-عىغ-!

كأتم!7دلمئم؟ُ-شع!شيز!333كاب-

-؟-ور؟+33؟؟و؟،-،!!؟"برلا-ءشجبركاير!يخئجبر

كا+!،-كا!!،+سَءخ!!ء+1!!!-شبخصًئرء!-س+ءءكاءع-لأ؟دع-!!ط!-ش!-ترتج-حمر!تج!غش3سكني

7!!2!!:ى؟!و/*--!!-بً؟ل!

يرف،ط؟-!ءيرس-ئنثمح!!!!!شين!تخح!بم

7سض،خكايخ؟ئرلم،ثم،ءبر!-،خ-

إى---*!31نم!تى/نمكا*!!

ص!بم+ع-

/يخلملأىلم-سلأ!7

-!ي!-

؟غ!ىجم!قي-"+؟

،ئجصوبهبهلاوركبم!ج-؟بمي!؟

كأ؟!تمفيث!-ن3ش3:ء--

!ر!-"ير+يم!-صبر-!

بمير-ش-ص-ئر-كاخع-لىصيربر

قي-لأ----طس+-؟،ضكا!ص؟--؟9برىكا

4"كأجفيزكبم-!!!ء-بركأس-ُل!خ!غبنفي!ء/!في!73-

-حئرتم!كثن؟يرك!؟ط!-كىدين"في!!!ءير3-ع7!؟!؟يم!لمش2ير

--خ!*كاطء!لى++-في-+س+ىكاء!لا!--ير+ؤيمدرء!--عبم!؟.ء+!--ء!!ءنن----خ-س?3ر-كائم؟ب-ظأبم!ء!كا--د-

كأ1؟!غبم!!كا-يم-+ب-بم3عب+لأع7!د

-؟7ط--تييز!؟-برغ:ؤكاجيم،ءلإكدعلأبر:-/ىكا؟قي؟!ءشط-3-ول-+كا-7سط-كاكا--صء-تركا؟ينض!يمء-

--خ-!ءقيش!ل!ء-كا!!ء-ر؟-ء-كا-7---!بفي-قي!*!

كا--كاؤء-!2رإحء-بر7؟7-؟ط--،ءر،-عكا-/-)س+غ-وكالاوطس-4،-!أع-ء!كينجم!غإ7َكا-!

-ح!،!!كاد+يمءلمك!7!ء--س!-؟-2؟-كا؟--كا!7ء-؟4كا+ا--ء"!غالاس7-يمجمي

77-بر!كا-كا7-ء،-؟ح-لى+3-ش-رجكا-؟-؟غ-لا-ء؟كائن--ثرغلأ"ئر-؟!ير

منومجلدةخاصورقوعلىوبالألوانالأصلطبقمصورةلسحه-
2

من/البوابباالمشهورهلال)عليبخطمحطوطمصحف

منصورةالنسخةوهذه(القدامىالعربخطاطينأشهر

والتى(البوابالاالوحيدالأثريعتبروالذيالأصليالخطوط

بخط%لاتهكتبتوقدمهـ=193729عامإلى!مخهالاريخيرجع

فيموجودالأصلوهذا،مذهبةمزخرفةالسوروعناوين،النسخ



.ايرلندأ-بلنبد(بيتىتشستر)مكتبة

7-3!ء+%لاءكا3--*-س!ى47!-خخض-ط!--عكاصخ!--عيم--؟-ب؟2سءلا!--+-!7-37

!ىئر+ص!؟+----"7؟ظغي-؟-د؟يملا-يمج؟!-!؟؟كا--ء؟-!ع-ع!+-!يمكا7!ثءيم-!كا

ء-برس7-ش--سير!-ج?---ء--ءيرءح"؟/-"ترطلا+ط---ص-3دخينخ----"قي3-ج-"+؟!3-ءخضءبرين!يرلإ--4ء+خ!!غء

؟-،س-؟سرزلا*ثمقي-كايز7بموئرد!دتر--"فيبر-ءيرىقي-!ىكاث-!ثط*!-6!؟--+،؟ير---؟كأغ!+غبر-ير،-

!،ءء3-في-هـ-لا3!كا،*!*بم!حلمحم!،كا-ت-عو-+ك!!كلي!-عثم!-ءكأ--شعبز-ثردىس!/لا!وءلا،ء؟--ع

كا-كأ-خ--صلا!؟-!7-ءير-ء!؟ير4--يمى؟-كا--3ء+!شكاكا!-2--ل!غءك!ريم!ئم؟ص.يرسحلم6ش-؟ئج/*ع!/ +لأ-ء*ءح+-ص!ء--ء!-ء-+!؟-يم!-3-د!ء

-دررءخزرء-بر!ح*!-+-ء-د؟خقي--كا!!3ع!ء6!

؟خ؟كا!--?يرً--؟+--!7؟!!-؟7ء7بر-شب!حم

!كا3-؟!ث!ص--إ؟ئجبم!!!*

غ-برض!--إ!بملو،!-به!-

-!-حئن!2؟؟كاخ!يم

برير!!ثيم*ص!لمء

كا؟وليريم-*،!!؟ب!

+س-ط؟ب!ئنآ--؟لا!

كرك!تحبم5حميئ-،تم-ير/4 ر3؟؟

ع!س7يض+،-!ثمبرء3صلا

ير3--؟كايى/?

كاخسلم!34ير!ه!لم!
--ينّ!!7ير.عىكاةًبهي!أٍ

-!بم

ىى6ء!بمس7ر-72كع-!
ثي--شش-ء+!؟--د،

--"-*لالا/خى*-صخيئ72-َءعىغّيم7خ-طلأ
"+!!ى-؟ع!-!سءكا!

!خ*-لا*!-،7!ص-:غءءط*جكا+ئم

بم"كا!ءس+ئمصلم!+علم!كع!،!؟+بر3؟ء

عضءص؟ئموتم؟؟ء7!في؟-رلا1لألأخ!كاع!،لأخث!-3!س-+خسلا!

!ءصء؟ظجبم3خ!ء.!+ر-/رزئي*؟3!كأثيص؟؟سع---!7؟--!!3--3؟لم!

7سح-!..كاكأ!ع-.فىءفئنجغل!ئ-ر-غ71!نميئكأ،!+غك!خ!جمي!-ش7-ص!ءس/س!؟!7-ع!!ظ3؟+-م؟-

شسً-ش؟لارقيطلاخ+--ير-3--3-لآكاس--!!ثر؟يز+/2بر،يز-ئن3%3غ!-شط!ك!!بزت-؟!كأ+*/-سك!-خ7+به!7-تم،-سء
3!يرسكلجعرء؟*!!؟!ألحزير-ء-++بمء!،ءبمي+خلا!!و!في!؟غ-

.---7!+؟-ص-ش؟سغء/:-ش--يميرء،ء----يم!ش37يرل!!+،ير؟آيمغيمكأ-3لاء
خ*+شكا*!يم!رر-كألىكا!/--/س--



?جمرص!3لارقي-!؟-ت-؟جبهع-زوغخكبكغ!!-/كاء!؟--به!!:ط؟ئرلأخءخ--لى؟!،؟يركا؟لا،؟*!*3؟؟ءء؟ر--طبم!صء3لأبم ؟!-+لاط--!يرلى!ث!-؟برير--س*بم--ء--قي!ًيمصلىخ3--+كالأ-غ7--يرح-!ءيرض3؟!،م7--ه3ًكا
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س؟!-؟:كؤ؟!7-!--+-بصتركا!سلاءلاس-ش-سأ-لم-4--د!-و!-
غلا-3-طئكا-جمينكا+ءينخش---!؟كاير!ع2-ءص!5?ء-

لا--و---ع+!+!س!؟+و--*!؟ط؟ا!؟!؟صع-بخ3؟كا-لا/ع+

ع.!-غ؟ءطكلم!؟عء!

؟سإ؟!كأ؟

تج2تر!!

ريكاري،ئج؟لم

-كا77سيمجمغرتئرخر-تر

!+*س

!3!3--؟لا---

صلأ+؟/ء!-!يم4كا7+!-!؟--!----+،

خ،ريئجءبخ-لىء،!ثر*ير؟-س-خ+؟-؟

3في--!!---به!سءير3

بم؟-؟!؟ب+لآكا--

تم!يرغ.+-لمكا،-في

رتييم!؟ءري-

بمط!-ؤ!ؤةةسصإكاغ4-؟7

ري؟!+-بهيربئيخترءٍير+"3/بر-

لىكا!-؟؟غ!!+-عبم7-!إ!

لا!+كا،؟!لأ?كا،-كا-؟؟آ؟ألمقير+ي-

تريبهريخ؟ئري؟كأ

كا-!3!

يرتيهريصوريتي%%

يرئربمخرري؟

لادكاس!؟يم!لاأل!

-؟يرير-يرد

يررييصرحتئ-+ء

،شئمأ4ءعكا!-

-ءدبم3

لى*يتر؟كأبرح

دس4+؟-!غ،!-ش-

كأ؟؟1ز+يرس؟7

-قىقي-كا-7ئرعيمبمدكا،73

-ري

ء؟+ؤ!ء---

برغ*؟ري/!ء

س:.بر!ء-2كا--.-!ر-

--!-يمير!ةشثنغ-ش؟-كئنبم!)آلأوفيًا7لاءمضي*؟بر؟5؟-،-!أ!آع!!بم!*--ء؟

-+ء3ءير؟!ع؟*خح!!-؟!!ء!بر؟بخفي!و3غ*-خ!3!؟ء--بر

!ضفى!+-!ء-!!!لأ؟؟غ---ءيم!+!-ء7ء!ئمسكاءكا؟؟قي(بر،ظ!؟ح!!بم!3لم!تؤ+!!!كايرخخ-
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-سص-؟كا!شص+خزضش-كا--7-؟ي-ظ7-جي-3،!!ء"؟،؟-يم2---بربر
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ع-كأ-كاو-+كا--!-!برئر!!--!كاءلأ!!--ء7طًش!قيء-خ+ب-
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ح-كاص7ش-؟ا--؟عص!س-بر-ص+م؟-!-؟*!+-!ء!-؟-*ع؟-+!-.،كاء!"!!-ع*-*!!س!

2!*ه!ءص!كابر!س-!-3-3!3!سزرلا.ء-+3!!بمسصفيكا!وكا-،!!ء7كاح**!/لاع-زر"-!ص!3؟!خءش77--ء*!؟بمع-؟ءلا!حبز،عى3يرىسنجحأيربر-ى



بالقسم:المخطوطاقتخزيق

العواملتأثيرمنالمخطوطاتلحفظخاصةخزاناتبالقسميوجد

يلي:بمانوجزهاوإنارةورطوبةحرارةمنتضرهاالتي

الأعلىأوالجانبينمنمثقوبةمقفلةأبوابذاتحديديةخزائنتوفير-1

تسمحمتحركةرفوفولهاالخزانةداخلالهواءبتجددتسمحبحيمسا

مساندويستعملالصحيحالوضعفيبأحجامهاالمخطوطاتبخزن

وعدمعموديوضعفيالمخطوطاتوضععلىللمحافظةحديدمن

لابماالجدرانعنوتبعدالأرضعنالخزائنهذهترفعوأنميلانها

.سنتمتراتعشرةعنيقل

مخرمهبلاستيكيةعلبفيالخزائنداخلفيالرطوبة2لحتصمادةوضع2-

للزرقةمائلأبيضلونها((.!115،3س!ث!1))جيلسيليكاتدعى

الحالةهذهوفيالحمرةإلىلونهايتحولبالرطوبةمشبعةتكونوعندما

.أخرىمرةوتعادفرنفيتجفف

وأالفلورسننسايستعمللاأنعلىمباشرةغيركهربائيةإضاءةتوفير3-

بالورقالضارةالبنفسجيةفرقالأشعةعلىلاحتوائهاالزئبقيةالإضاءة

.للمخازنالدخولمنالشمسلأشعةيسمحلاالأحوالكلوفي



الحرارةحيمساللمخطوطاتملائمتينورطوبةحرارةدرجةتوفير-4

الرطوبةؤيادةبيمْماالحروفوتساقطالورقتكسرإلىتؤديانوالجفاف

-02)بينماحرارةوأنسب،الورقوتعفنالأحبارتحللعلىتعمل

.%06-05بينالرطوبةونسبةمئويةدرجة25(

حديثةإنذارووسائلجيدةإطفاءبأجهزةالمخطوطاتمخازنتزويد-5

الإطفاء.فيالقرابأوالماءيستعمللاالأحوالكلوفي

.المخطوطاتنحزنوؤواياالكتبأرففبينومبيداتمساحيقوضع-6

ومكافحةالمخطوطاتلمعالجةوتبخيرتعقيربصناديقالمخاؤنتزويد7-

خزنها.قبلآفاتمنتحملهما

تخزنالمخطوطاتأنأيالخزنفيالعدديالتسلسلأسلوبإتباع8-

المخطوطةكعبعلىتسلسليرقمبوضعالمكتبةإلىورودهاحسب

الخاصةالخطيةالخزائنبقاءعلىوللمحافظةرقمهحسبلاستخراجه

.المخطوطاتبينمبعثرةوليستمتجاورة

فيتوضعأنعلىوالمكروفلمالمصوراتلخزنخاصقسمإلحاق-9

مغلفة.بلاستيكيةعلب



:النادرةا!عاقفَسم:الثانمةلمجموعةا

!ء-ء،"-خ!!ىلأءم-ج-*ء--،3ء!!!لحيزبم+ل!

زر!نم!غلمفي3ضكا،لاء7-7بربر/ء

37!*!؟+7-كا/؟ن!+-حم!يريم!!!شلألأ!ير

ير3!!ش"ك!!!-إلادفي-ممصلا

ئر؟خمبمض،في

-33+!-؟-3أَئر!!!!!ك!*كغ!

-!كاهـء!ورلمحغ؟-؟!ش!!ثيش!ير!بخ

ع؟

-"اء!!-جض-كأ-،123؟!

!!د!3يمي-؟!-يرووغس-!صقيص-و+ء،-"!كا

!ى؟!بر:--بم--ى-+ِّنم-!!77ء67ّ؟*ط!

تخؤبرلإ-رزح!كحيبزيِر!--7--؟ص3!؟"كاصلأ**--3لإ؟يم+؟-7،بربر

ى--7-س!ء3-3صسطظ-!!غش--3-!

ش-جء---رسر!*-7*!+!!ء!ىتو!---كا7ء؟-

-7ش/،7يم.د"؟!!!،!سع3!*لا77--3
س-ء*ير!--ض!!غث7-ك!!"--ك!سلأ

زربر7ممخىثن!!!*يهى؟ء؟-بمكأ"!اس7دء*!-ء"-قي-يملأ،+ى3كا7؟ء!

والحجريةالقديمةالطبعاتذاتالكتبالنادرةبالمطبوعاتيقصد

مكانةمنتمثلهمابجانبالكتبوهذهونيفعامالمائةعمرهاتجاوؤوالتي

قصوىأهميةتحتلكذلكفهي،المخطوطاتيليوتراثيعلميولمل

أنهاعنناهيكالحديثةالمطبوعاتلمكتبةالأولىالنواةكونهاذلكللمكتبة

مكتبةتاريخفيالوصلوحلقةالتاريخيالجسرتمثلالمخطوطاتبجانجما



العريق.تاريخهامعبالمنجزاتالزاهرحاضرهايربطالذيالنبويالمسجد

:نادركتابفهوالتاليةالصفاتإحدىفيهتوفرتكتابوكل

علمية.أوتاريخيةقيمةولهتجارياًعليهالحصولندرة-أ

علمية.قيمةذالمؤلفالأولىالطبعة-كونب

بارزين.مؤلفينمنتعليقاتتحملالتيالطبعات-ج

وأالسعوديةالعربيةالمملكةهـداخل0137عامقبلنشرمماكونه-د

خارجها.

بالنقوشمزخرفاًأومذهباًأوجداًفاخرتجليدوذاقديماًكونههـ-

)1(.النفيسةوالأحجاربالمعادنتجليدهالمطعمأوالفنيةوالأشكال

كتاب5(000)إجمالاًالنبويالمسجدمكتبةفيالنادرةالكتبعددويبلغ

ترتيبوفقوترتيبهافهرستهاتمت،الإسلاميةالمعارفصنوفشتىفي

بعضفثمةطفيفازديادي!أنهاالقولويمكن،العشريديويوفهرسة

القسم.علىوالأخرىالفينةبيننادرةكتببوقفيساهمونوالموقفينالباحثين

.94:صوالحاضرالماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة(1)



:النادرةالكتبأبرزومن

الاَمديحسينبنالوهابعبدالاَداب/فيالولديةالرسالة-1

هـ.0271

سليمان/الخفيةللدقائقالجلالينتفسيربتوضيحالإلهيةالفتوحات2-

هـ.2751/مصر-الأؤهريةالمطبعة/الجمل

دارزادهحقيأفنديإسماعيل/البيانبروحالمسمىالقرآنتفسير3-

هـ.أ276/مصر-الباهرةالطباعة

المراديالنقشبندياللّّهفيضالحديثما/روايةفيالتحديثأحسن-4

هـ.2811-تركيا/السلطانيةالعامرةالمطبعة/الإسلامبولي

المطبعةؤادةشيخ/البيضاويالقاضيتفسيرعلىؤادةشيخحاشية5-

هـ.1282/تركيا-العليةالخلافةبدارالسلطانية

التأويلوأسرارالتنزيلبأنوارالموسومالبيضاويتفسير6-

هـ.2851مصر/-المعمورةالطباعةدارالبيضاوي/

الرازيمحمدالدينفخرالكبير/بالتفسيرالمشتهرالغيبمفاتيح7-

هـ.9281/المصريةالباهرةالمطبعة



هـ.7013/المكرمةمكة-الميريةالمطبعة/القرآنتجويد8-

)بالقطبي(المشهورالشمسيةالرسالةشرحفيالمنطقيةالقواعد-9

هـ9013الهند-دلهيالمجتبائيمطبعة/الرازيالدينقطب

أفنديأمإنمحمدالحديثما/درةشرحالحثيثالكوكب-01

هـ.5131دمشق-الشامروضةمطبعة/الدمشقيالسفرجلاني

لإثراءبهالمعمولالتبادلخلالمنأنهإليهالإشارةتجدرومما

إطارفيالنادرةالكتبإدارحجرىالمخطوطاتمنالقسممحتويات

)1(.رقميةأوورقيةمصورةبنسخالمعرفيالتبادل

)2(.النبويالمسجدداخلالنادرةالمطبوعاتقسمويقع

المكتبة.إدارةمنتقرير(1)

هـ.1421سنةالمكتبةتقرير)2(



:الإطلاعمع!وفىةالكتبقسم:الثالثهَلمجموعةا

لمجمتيأثرل!!!اك!ل!م!ووكلب!7

كأال!لمبم3

7ك!بر!ا!!!

ويتاحالعقديةالمخالفاتبعضتحويالتيالكتببهويقصد

موقعأولوكانالعليا،الدراساتوطلابللباحثينعليهاالاطلاع



يمينعلى)22(بابفييقعالاطلاعمحدودةالكتبلقسممستقل

المكتبةمعالنبويالمسجدسطحإلىنقلثمفهد،الملكبابمنالداخل

النادرة-)المخطوطاتالخاضةالمجموعاتضمنكانذلكوقبل،العامة

هـ)1(.ا414عامفيذلكوكان،عثمانبابفي(الاطلأ!محدودة-

هـ.أ142لسنةالمكتبةتقرير(1)



الدووياتقسص4الثالثالمبحث

كا-7برقي؟-ءخ-،-!لآين3ط-!بر!؟-

-ب-2شء!73\بم-ير+لايرلا!؟!!-!؟ج*ً

+-فيخ!؟"-ترجءخ--ظ+ع!لم!سدأ،71إِء،!؟7خأشفيكاتم7لا،بروش

ير--كايئيم-!د----برءخ-خ--قييز)يرأ+بر3-7)يلملم-ع؟!إ--
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لىدوريهبصورةتصدرالتىالمطبوعاتكافةبالدورياتويقصد
مر

وثابنت،متميزعنوانولها،منتطمغيرأومنتطمبشكلمحددةرمنيهلمحرات



وتستمرمعينتارينطعددولكل،متعاقبةمتسلسلةأرقاماًأعدادهاوتحمل

منعددمقالاتهاكتابةفيويشتركمعينةمدةتحديددونالصدورفي

المؤلفين.أوالكتاب

أولتهاالنبويالمسجدمكتبةفإنللبانخطأهميةمنللدورياتوما

ورتبتها.وفهرستهامستقلاً،قسماًلهافجعلتخاصةعناية

النبويالمسجدبمكتبةالدورياتأقدممن(اليمامة)مجلةوتعتبر

هـ.1373شعبانإلىإهدائهاتاريخيعودحيث

أسسهاجامعيةأسبوعيةصحيفةوهي،الأولىالسنة-التاسعالعدد

هـ.أ372عامالجاسرحمد

مأومجلة،الإسلاميالفقهمجمع)مجلةطلباً:الدورياتأكثرولعل

ومجلة،الدعوةومجلة،الفيصلومجلة،الإسلاميةالجامعةومجلة،القرى

.(الإسلاميالعالمرابطةومجلة،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

القسم:يحتضنهاالتيالدوريةالمجلاتوأشهر
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الأحياء.مجلة2-
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الفنىالقسص4الرابحالمبحث

بر!بم!37كاكأشح!!+شكبئ!

عظع12ظخع؟/يزظخعثر

ث7ين!تك!تن!بمبر!بنسغ

لإس؟-ير!+*؟!سحيم،

،كابرفيتربزخعخظخعشخع!!خ

نه!كئكاعئ7لاقي،؟ثسلم!"-33

تنخع-خع7!-فيخعتجين!يخءخعىد

!كأ!ء-بر!3بن!عش!7؟!!برث؟

و"ء!برشبمبر!ئم3!ض!؟!ير3!،!!صء

،!خ!ئرص؟وشير،بر-ج!!جم3تم!

ظعم!ظعئيخظعئن3،خع!ص؟فيش

سبرظع!لمشير؟ضفيصكأش!:

خع3!ظخع*،كسلموريمع!"-س

تأسيسمعأقيمتالكتبلتجليدصغيرةورهعةالهعهعمبدايةكاهعما

هـ.ا352عامالمكتمة

تجليدأدواتمعهاوجدالمكتبةاستلمتعندماأنهلذلكويشهد

تحلمدبورهعةالكتاهعهدهاتجليد))تمعليهامدونكتبووجودلمحدلمه
ر!.0

تجليدإلىالكتبتحتاحوعندمابهاالعملىتوقفثم((النبويالحرمهعكتبة

فيورشإلىالمنورةالمدينةهعارحبلالحرمهعارحالتجليدورشإلىلرسل



داخلوترميمها،الكتبتجليدإلىماسةالحاجةكا!طذلكعندجدة

ضوئهوعلى،وأدواتوأجهزةعاملةأيديمنالحاجةحصرفتمالمكتبة

عاموالإداريةالفنيةمحتوياتهبجميعالمكتبةفيالقسمتأسيستم

هـ.1241

الغربيةالجهةفيالمظلاتفيالنبويالمسجدبناءخارحموقعهوكان

لاضيقاًالمكانوكانالثالثالدور،18بابإلىالمكانهذامنانتقلثم

المكانوكان22بابإلىانتقلثموتوزيعهاالأقسامتنظيمعلىيساعد

والطبعوعمالهمكانهلهقسمفكلالأعمالوتوزيعالمكانتنظيمفتممتسعاً

ومكائنوالتصنيفوالفهرسةالضوئيوالماسحوالتصويرالحراري

إلىانتقلثم،المخصصمكانهفيكلوالترميمالتجليدوملاؤمالقص

منأوسعكانالمكانأنإلاالنظامهـبنفس4281عامالبدرومفي9باب

سابقه

القسم:منالهدف

العلميةأنواعهابجميعالعلميةالكتبعلىالحفاظإلىالقسميهدف



منهاالاستفادةيعيقلماالتعرضمنسلممةبقائهاعلىوالحرصوالمعرفية

أوراقهاوتليينوتعقيمهاوترميمهابتجليدهاوذلكللتلفيعرضهاأو

سبباًيكونلماتعرضتأوالصلابةمننوعبهاكانإذاوالمتكسرةالجافة

وإدخالهاالأسواقفيالموجودةوغيرالنادرةالنسختصويروكذلكلتلفها

الرقمية.للمكتبةلتجهيزهاالآليبالحاسب

التالي:فيالقسمرئيسوخدماتمهامتحديدويمكن

لاعتمادها.المكتبةمديرعلىوعرضهاوالإحصاءاتالتقاريرإعداد-1

مهاراتوتطويرالعملأساليبلتطويروالسياساتالخططوضع2-

المكتبة.مديرمعبالتنسيقبالقسمالموظفين

وتدريبللوحداتالحديثةوالمعداتالأجهزةتوفيرعلىالمحمل3-

استخدامها.علىالموظفين

ورفعالغيابوحصربالقسمالموظفينوانصرافحضورمتابعة-4

.ميلاديشهركلخهايةقيبذلكاللاؤمالتقرير

تخصصهم.حسبالعاملينعلىالعملتوؤيع-5



اصلاحها.ومتابعةالتشغيللاَلةتحدثالتيالأعطالعنالإبلاع6-

القسم:بهايقومالتيالأعمال

:أنواعثلاثةعلىوهوالتجليد،:أولإً

الفني:التجليدأ-

الفهرسةقسممنالقسمإلىتردالتيبالكتبويختص

المصاحفهذهالتجليدعمليةفيويدخلوالنوادر،والمستودع

الموافىمنالخ..والنشراتوالمجلاتوالصحفوالدوريات

هما:نوعينمنالمرحلةهذهوتتكونالورقية

عدةإلىمقسم(ملفوف)دائرةنصفشكلعلىكعبهفنيتجليد1-

داتالكتبفيويكون(الكرتشينة)بتسميتهعلىاصطلحخانات

بشكلكعبهعلىالبياناتكتابةعلىيساعدوهو،السميكةالأحجام

ومقروء.واضحوبخطأفقي

مسطحالكتابكعبأنهناعاديبكلمةويقصد:عاديفنيتجليد2-

بالكتبخاصوهوسنتيمترواحدعنعرضهيتعدىلامستقيم



كتابةفرصةيتيحلاالنوعوهذاالصغيره،الورقيةالأحجامذات

شكلعلىالكتابةتظهربل،المرغوببالوجهكعبهعلىالبيانات

إلىالتجليدقسميضطرولهذاقراءتهيصعبقدصغيروبخطرأسي

عليه.الكتابةوضوحيتسنىحتىالكعبتكبير

التجليد:مراحل

بمراجعتهاالمختصالموظفيقومالقسمإلىالكتبورودبعد1-

أحجامهاحسبالورقيةالكتبوفرزالبياناتعلىوتطبيقها

وأجزائها.

يمكننوعنوعينعلىوهيتجارياً،تجليداًالمجلدةالكتبفرز2-

بالكتابةيسمحلاونوع،هذهبحالتهمنهوالاستفادةكعبهعلىالكتابة

كعبهيستبدلالنوعوهذابها،مغلفشمعيةمادةلوجودكعبهعلى

عليه.بالكتابةيسمحجلديبكعب

يقومونالذينالفنيينعلىالكتبتوزيعيتمهذهالفرؤعمليةبعد3-

ووضعوالسراجةوالخياطةوالقصالتنظيفبعملياتبدورهم



ووضعالمشمعوتركيبالشاكوشوعملوالبطانةالقماش

يخرححتىالمراحلالمتتاليةالعملياتمنذلكوغيرالمغثاطيس

الورقيةللكتببالنسبةهذا،الرفوفعلىنراهاالتيبصفتهالكتاب

يصعبالتيالشمعيةبالمادةومغلفةفاخربتجليدالمجلدةالكتبأما

جلدبكعوبواستبدالهاكعوجهانزعيتمفانهكعوبهاعلىالكتابة

عليه.بالكتابةيسمح

بالمشمع:-التجليدب

والبياناتوالسجلاتوالمصوراتوالأوراقالكتببعضبهتجلد

الفني.التجليدمنالجودةفيأقلوهوالإداريةالأعمالمنوغيرها

الحلزوني:التجيلد-ج

الغرضلهذاخاصةميكنةبواسطةيتمالذيالتجليدأنواعأحدوهو

المصوراتوبعضالسنويةوالتقاريرالمذكراتالغالبفيبهويجلد

التشغيليةوالخططالأخرىوالأقسامبالقاعاتالخاصةالكتبوبيانات

ذلك.وغير



:العاديالتجيلد-د

اليكتبمنوالمصوراتالكمّبتغريةفيهيتمورقيتجليدوهو

وتغليفهاوغيرهاوالكراريسوالإهداءاتبالتبادلالخاضةوالمخطوطات

.وملونسميكورقيبغلاف

يتممعينةحرارةلدرجةالأغلفةتعريضطريقعنبّحليدهـ-

.النوعلهذاالمصنوعبالغلافالأوراقتماسكبواسطتها

وتجليدها:المصاحفترميم

المكانهذافيوخاصةبهاالمسلمالأمورمناللّّهكتابعلىالحفاظ

علىوللحفاظالعالمأرجاءمختلفمنالمصلونيؤمهالذيالطاهر

تفتيشبعمليةيقومقسملهخصصاللائقبالمظهووإظهارهالمصحف

والملاؤمالأوراقتسلسملأرقاموتتبعباستمرارومراقبتهاالمصاحف

واستبدالهاالتالفةالملازمأوعليهاوالمكتوبالممزقهّالأوراقوإخراح

عملياتعليهوتسريوتنظيفهاالأوراقصنفرةيتمذلكبعدثمبأخرى



وأالذهبيةوالكليشاتالكرتشينةفيالاختلافاتبعضمعالفنيالتجليد

قامنتوقدملاؤمهوخياطةالمصحفجلدغلافعلىتطبعالتيالفضية

الزخارفمعمتقاربةجميلةؤخارفذاتكليشاتبتيأمينالتوجيةإدارة

اللّه.رحمهفهدالملكمجمعفيالمصاحفعلىتطبعالتي

وتجليدها:النادرةوالكتبالمخطوطاتترميمثانياً:

منلهالما،المميزةوالقيمةالعلميةالثرواتمنالمخطوطاتتعد

وحضارتهابعلمهاسابقةأجيالحياةمنتحملهبماجمةوفوائدأهمية

الحاضرمنوالانطلاقبالماضيالحاضرتربطالتيالفكريةونهضتها

الفنيوالقسموالهامةالضروريهَالأمورمنعليهاوالحفاظ،للمستقبل

ترميمهاطريقعنوذلكهذهعلىالحفاظعمليةمنكبيرجزءفييساهم

بمراحلوتجليدهوصيانتهترميمهفيالمخطوطويمروتجليدها،وصيانتها

الاَني:فينوجزها

سجلفيوتدوينهاستلامهيتم:الفنيالقسمالىالمخطوطورودبعد-1

عدد،مؤلفهالمخطوطعنوانفيهدون،الغرضلهذاأعدخاص



ثم،المراجعاستلامالتسديد،الترميمفنياستلام،تصنيفه،أوراقه

السجلبنفس،المخطوطاتقسمإلىيعادثمالتجليد،فنياستلام

لقسمإعادتهحتىخطوةخطوةالمخطوطمعيسيرأنهأي

خاصة.خزانةفيحفظهامع،المخطوطات

ينوبمنأوالقسمرئمسمنللمخطوطالترميمفنياستلامبعد2-

فيالملاحظاتوتسجيلورقةورقةوفكهبمراجعتهالفنييقوم،عنه

عنعبارةالبيانوهذاالترميمعملياتأثناءبالمخطوطخاصبيان

فيهتوصح-والتجليدالترميمقبلالمخطوطحالةعنمفصلتقرير

اسم،الأوراقعدد،التصنيفرقم،المؤلفاسم،المخطوطاسم

منعالقةوأشياء،ونقص،تخريممنيقابلهاوماورقةوكل،المرمم

معيبقىالتقريرهذا.الكتابوأوراقوحزاموخلافهاأتربة

غلافعلىجيبفيفموضعتجليدهمنينتهيأنإلىالمخطوط

.(،.المخطوطحالةعنمفصلتقريرنموذح)الداخلمنالمخطوط

وتعديلوتنظيفهبصنفرتهالترميمعمليةتبدأالمخطوطفكبعد

ذلك.أمكنإنوالحموضةالرطوبةوإؤالةالمطويةالأوراق
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معمتتاليتينورقتينكلجمعثمبالأوراقالموجودةالخروموسد

حزاموعملعشرأوورقاتثمانيةمنملازملتكونالبعضبعضها

بررترقيمووضعالورقفيالموجودةالربطعملياتملاحظةمع،للورق

فيالملاحظاتوتسجلالمخطوطجميععلىالعمليةهذهتجري،الأوراق

كلفيوغيرهوالنقصالتخريممواقعإلىبالإشارةالذكرالسابقالبيان



الترميم.عمليةتنتهيأنإلىالبيانفييماثلهاوماورقة

الترميم:خطواث

التعقيم.-1

.المخطوطفك2-

.المخطوطتسجيل3-

الميكانيكي.التنظيف-4

الأحبار.اختبار-5

الحموضة.اختبار-6

الكيمائي.التنظيف7-

والرّميم.الاستكمال8-
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يقومالترميمعمليةمنالانتهاءبعد.الترميمبعدالمطىطوطمطىاجعة3-

لتسدطىدهطىعنهينوىطمنأوالقسمطىئيطىطالىنططَملطىمهالفني
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القسم.رئيسيقومالترميمسلامةمنوللتأكد،السىجل



وتسلسلالترميمجودةحيثمنلمراجعتهآخرلفنيالمخطوط

الربطبعلاما!ضحيحاًربطاًربطهامنوالتأكدوترتيبهاأوراقه

تسلسلوكذلكاليسرىالجهةمنورقةكلظهربنهايةالموجودة

ملاحظاته.وتسجيلالترميم

المخطوطتسليميتم،والمراجعةالترميمعملياتمنالانتهاءبعد-4

لبعضهاالمخطوطأوراقبتثبينسابدورهيقومالذيالتجليدلفني

الترميمفنيإلىتعادثم،ملاؤمشكلعلىبخياطتهاوذلكالبعض

الورقىالتسلسلسلامةمنللتأكدالتجلمدقبلأخرىمرهلمراجعتها

التجليدفنيإلىيعادثموالتجليدالخياطةأثناءبالنصالمساسوعدم

طبعمعطبيعيبجلدتجليدهثموتنظيفهبصنفرتهبدورهيقومالذي

المخطوططابععليهليضفيالمخطوطواجهةعلىؤخارفكليشة

ورقيجيبوضعالداخلمنالمخطوطجلدةوبنهاية،القديم

قدأنهنلاحظأنولمجبمأالمخطوطبترميمالخاصالتقريرفيهيوضع

هناكلتكونوالجلدالخيطشدعدمالمخطوطتجليدأثناءروعي

الشدأوالضغطدونبفتحهتسمحبحينثالورقّفيوسلاسةمرونة

تكونالمخطوطاتبعضأنلوحظكما،السابقفيكانكماالعنيف



تكونالغالبوفيالمخطوطشكلعنبارزةؤياداتبهاأوراقها

بتعديلهاوذلكإبقاؤهاتمفقدهيكماعليهاوللحفاظمطوية

تلكمستوىعلىالتجليدغلاففيزيادةمعمنبسطةعليهاوالحفاظ

حافظةعلباًتعملوقد،الطيأوللكسرتتعرضلاحتىالأوراق

التجليدعمليةأثناءروعيكما،المخطوطاتمنالحالاتتلكلمثل

مقفلة.خزانةفيووضعهاخارجاًتركهاعدم

وصيانتهاالكتبترميمثالثاً:

المكتبةبرنامجطريقعنصيانتهاأوترميمهاالمرادالكتباستلام1-

.الكتابأرسلأجلهامنالتيالملاحظاتخلالهمنيوضحالذي

داخلتمزقبهالكتابكانفانعليهالمدونةالملاحظةفيالنظر2-

حينه.فيتعالجالصفحات

يعادأوجديدكعبعمليجبفهناممزقغلافهأوكعبهكانإنأما3-

الأجزاءداتالكتبأننلاحظأنيحبوهنا،أخرىمرةتجليده

الأجزاء.جمحعلىيتمأنلمجبمنهالجزءتغييرفأي،المتعددة

نصورمماثلةنسخةعنيبحنثالصفحاتفينقصبهاالتيالكتب4-



يخلالنقص!وكانمماثلةنسخةهناكتكنلمإذاأماالنقصمنها

الانتظارأوبديلةنسخةبتأمينالمسئولةللجهاتنرفعفهنابالنص

مماثلة.نسخةعلىالعثورلحين

منكعوبهاعلىيكتبلمالحجمصعيرةكتبالقسمإلىتردما-كثيرا5ً

كتابتهاأوواضحةغيركتابتهاأوكعوبهامساحةلصغرالبياناتقبل

الصغيرةالكعوبمساحةذاتالكتبمعالجةيتمفإنهمطموسة

الباركودلصقفيتمالبقيةأماعليهبالكتابةيسمحكعبعملبإعادة

كعوجها.محلى

تصويرهايتمالغالبفيفهذهللتداولىالصالحةغيرأوالتالفةالكتب6-

وتجليدها.

القسمفيقوملائقةغيرتكونقدصوربهاكتبأيضاًالمّسممحلىيرد7-ْ

صور.بدونالصفحاتتصويرإعادهأوبطمسها

طريقعنللقاعاتالكتبتعادالملاحظةتسديدمنالانتهاءبعد-8

.جديدةإرسالية



المغناطيسووضعالكعوبمسح:رابعاً

ومزخرفةتجارياًتجليداًوالمجلدةالجديدةالكتبعلىالعمليةهذهتتم

بلصقالقسمفيقوم،الزمنمنفترةللتداولتصلعجميلةكتاباتوعليها

بداخلها.المغناطيسووضعالباركود

:الحراريالطبع:خامساً

نوعين:علىوهو

آلي:حراريطبعأ-

والمكتبة،والمؤلف،كالعنوانبالكتابالخاصةالبياناتطبعيتموفيه

شكلعلىصغيرةبحروفالصغيرةالسماكةذاتالكتبكعوبعلى

آلياعليهاالضغطيتمالاَليالجهاؤمقبضفيالحروفترقبأنبعدرأسي

الكعب.علىالكتابةفتظهر

:اليدويالحراريالطبع-ب

بتسخينيقومحرارييدويمقبضفيوتوضعالحروفتجمعوفيه

بعداليدويالضغطبواسطةالكتبعلىتطبعثممعينةلدرجةالحروف

وهذهساخنةمسطحةآلةبواسطةقبلمنمهدتقدالكعوبتكونأن



تحريكفيتباطؤأيلأنوالسرعةوالدقةالمهارةالفنيمنتتطلبالعملية

علىالكتابةأنكما،الكعبتلفإلىيؤديقدالجلدفوقتركهأوالمقبض

لاستكمالمواتعدةالحروفتعييرتستدعيقدالكعوبهذهمثل

المطلوبة.البيانات

التصوير:سادساً

والاهداءاتالمصورةوالمخطوطاتالكتببتصويرالموظفيقوم

وأوراقالكتبوبياناتوالتقاريروالانصرافالحضوروبيانات

.والسجلاتالإداريةالمعاملات

التغليفسابعاً:

التيالأعماللجميعالشفافالبلاستيكيبالتغليفالموظفيقوم

البطاقاتوتغليفللوكالةالتابعةوالإداراتالأقساممختلفمناليهترد

..والزخرفيةالهندسيةوالأشكالوالنماذحوالبياناتالألواحوبعض

.اك



الدورياتتجليد:ثامناً

والمجلاتاليوميةوالصحفالدورياتاستقبالالفنيالقسمفييتم

منالعديدتجليدتموقدأحجامها،حسبفنياًتجليداًتجليدهايطلبالتي

علب()حافظاتبعملالقسمقامكمااليوميةوالصحفالدوريات

.والنشراتالدورياتلبعض

الاَليالورققصتاسعاً:

لجميعالمقاساتبمختلفالتصويرأوراقبقصالقسميقوم

الكرتونوقصالقاعاتلرواد()الفروخأوراقبقصيقومكماالإدارات

ذلك.وغيربالتجليدالخاصالمقوىوالورقوالبطانة

الكرتونيةوالأعمالفيالنماعاشراً:

وبعضالمقوىالكرتونبواسطةمخطوطاتنماذحبعملالقسمقام

وأخرىالقاعاتداخلللكتبوأسناداًاللفائفبعضحافظات

لوضعصندوقشكلعلىنماذحبعملمؤخراًقامكماالمصاحفلدواليب



.القاعاتداخلالمكتوبالورقمصاصات

للكتبالضويالمسح:عشرالحادي

عليهايحريالمطالعةقاعةمنضوئياًمسحهاالمرادالكتبقدومبعد

التالية:الخطوات

سابقاً.إدخالهاعدممنويتأكدالقسمموظفيقبلمنتستلم-1

الفنيين.قبلمنالكتبفك2-

جهاؤطريقعنسحبهاوسرعةلتسهيلورقهّورقةالكتبفرز3-

الترميم.قسمطريقعنالفرزويتمالاسكنر

يتممسحهاوبعدالاسكنرجهاؤطريقعنالكتبتسحب4-

الالي.الحاسبلقسمتصديرها

للتجليد.الكتبتعاد5-

الباركودوبفرؤمتصصلموظفويرسلالباركودطباعهيتم6-

الكتب.داخلوضعه

المتخصصينللموظفينطاالباركودفرؤتمالتيالكتبترسل7-



الباركود.بلصق

عليها)1(.الإجراءاتجميعإنهاءبعدللمكتبةالكتبتعاد8-

المكتبة.إدارةمنتقرير(1)



الخاممى:المبحث
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تسجيلعلىوالإرشادالتوجيهإدارةقيامالصوتيةالمكتبةبدايةكانت

والتهجدالتراويحوصلاةالشريفالنبويالمسجدفيالمقامةالدروس

وغيرها.والعيدينالجمعوخطب

مديرإلىبعضهاويرسلالصوتقسمفيتحفظالأشرطةوكانت

يحفظوكان!تالخطاببنعمرببابالمكتبةفييحفظهاوكانالمكتبة

حيمساإنشائهبعدالنبويبالمسجدالتدريسعلىالإشرافمجلسفيبعضها

النبويالمسجدفيتلقىالتيالدروستسجيلعلىالإشرافيتولى

الشريف.

المشايخقبلمنمراجعتهابعدالمجلسفيالأشرطةتلكوتحفظ

مسئوليةنقلتثمالدروسلجميعيومياًالتسجيلوكانالمتخصصين

الإشرافوجعلالعوائقلبعضوالإرشادالتوجيهإدارةإلىالتسجيل

وتحفظوالإرشاد.التوجيهلإدارةالتابعةالتدريسإدارةقبلمنالمباشر

المكتبة.فيالأشرطة

وتمالصوتيةالمكتنةقسموإنشاءالأشرطةفهرسةفكرةنشأتثم



هـ)1(.8041عامفيدلك

فيد؟!؟ص3!بخ

لأ!!!3!-؟ئج!!!؟3

ئجسكا!؟!كأ

7ئر-

لأ-!-ص!/؟!!:-ئن!!لمغء7لأء7!كالح!ء،دكاء

-يرخينءبر!ئمقي!لميمكأ!!لأ3ش!ءحمح!يم!يزخيركا؟ش-37!7-،-ش!7"ش

يزئر!-ئمج!-خ!سىل!!!؟ىبزلمخئجرز؟ص!!!!!ص!-!كافيش3كال!-؟!؟ير3

سيىسثئيؤ!حآءكاخ!--ءلا+!!-؟كأرتي!عس؟؟ء3

3!/-!بر!!كه!3غستر!كا!-ء"خ-ؤ!7ط+؟س!!1ء*3س3"

س-كصلم!!تمجئهميز2!كلختيفيءو!-!،كا!-!3--

*لابهببزجمي!ثئي!شبرعغ!تم!ئر؟يم؟!-!فيضكا*وسخ!ئن!

،س!3ء-يرعبرتر?77صئمبرقظصىييمبهزئر؟ظظص؟صتنس؟ى

لا!الىانتقلتتم،!شعمربابفيالأمرأولفيمولمحعهاوكان
..ء

عن)ة582ً:ص/الحاضرالعصرفيالشريفالنبويالمسجدقيالدعويةالوسائل(1)

أولالحطابعليبنالرحمنعبدمع،النبويالمسجدمكتبةكتابمؤلفأجراهامقابلة

الصوتية.المكتبةقسممن2:صالصوتيةللمكتبةمسؤول



الشماليةالجهةفي17رقمبابإلىانتقلتثم،الثانيالدورفي!تعثمان

.النبويالمسجدمنالغربية

.النبويالمسجدمنالغربيةالجهةمن12رقمبابإلىانتقلتثم

حتىوبقيتالغربيةالشماليةالجهةمن()12رقمبابإلىعادتثم

تاريخه.

جميعوحفظتسجيلهوالصوتيةالمكتبةإنشاءمنالأساسواطدف

الصلواتمنوتلاواتوخطبدروسمنالنبويالمسجدفيمايلقى

.والقياموالتراوي!

الاَتي:قيمهامهاأبرزوتتلخص

.النبويالمسجدداخلتلقىالتيالدروستسجيل-1

.والخسوفوالكسوفوالاستسقاءوالأعيادالجمعةخطب2-تسجيل

الدروسوفهرسةوتجهيزهاوالصلواتالتراويحقراءةتسجيل3-

والخلب.

.النبويالمسجدداخلتعرضالتيالدروستجهيز-4



.والتلاواتوالخطبللدروسالزوارطلباتاستقبال-5

وأأشرطةعلىسواءًللزواروالتلاواتوالخطبالدروسنسخ-6

الزائر.منالفارغإحضاربعدمتعددةوسائطأوأقراص

.والجاهزةالمنسوخةطلباتهمالزوارتسليم-7

)1(.والحجاجالزُّوارعلىمجاناًالأقراصأوالأشرطةبعض8-توربع

هـ-41)80عاممنالصوتيةالمكتبةمنالتقاريروباستعراض

بالاَني:أشرطةمننسخهتممابالتفصيليتضحهـ(4331

لروادشريط)0001(علىيزيدمانسخهـتم9014عامفي1-

)2(.المكتبة

لروادشريط01(0)0علىيزيدمانسخأهـتم041عاموفي-2

)3(.المكتبة

أهـ.1/1433بتاريخمرسلالقسمنفسمنتقرير)1(

.3:هـص9041عامالنبويبالمسجدوالإرشادالتوجيهتقرير)2(

.3:هـصأ014عامالنبويبالمسجدوالإرشادالتوجيهتقرير)3(



)1(.شريط5(000)مجموعهمانسخهـتم1141عاموفي3-

(005)0نسخهاتمالتيالأشرطةعددبلغهـ()1412عام4-وفي

)2(.شريط

علىيربوماللمكتبةالموردةالأشرطةعددهـبلغ4131عام5-وفي

لمنشريط)00025(علىيزيدمانسخوتمشريط)00013(

)3(.يطلبه

()14753للمكتبةالموردةالأشرطةعددهـبلغ1414عاموفي6-

.شريطا)4(285(05)نسخوتمشريط

032(0)0:ونسخ،شريط)2572(توريدهـتم1415عاموفي7-

(.)ْالتسجيلفيالراغبينالمكتبةلروادشريط

.3:أهـص411السابقالمرجع)1(

.2:هـصأ124السابقالمرجع)2(

.ه:هـص1341السابقالمرجع)3(

.01:هـصأ414السابقالمرجع)4(

.أأ:هـص1415السابقالمرجع)5(



للمكتبةشريط091(على)0يزيدماتوريدهـتم1416عاموفي8-

)23791(بالمكتبةالموجودةالأشرطةمجموعليصبحالصوتية

)1(.شريط)45354(علىيزيدمانسختمكماشريط

)275(عليهاالمسجلالموردةالأشرطةعددهـبلغا174عاموفي9-

75()2(.)329الصوتيةالمكتبةلروادنسخمامجموعوبلغشريط

)55028(منأكثرنسخهتممامجموعهـبلغ1418عاموفي01-

شريط.

علىالمسجلةالموادمنالمكتبةتحتويهماعددهـبلغ9141عاموفي1-1

.مادة26(000)علىيزيدماالأشرطة

منعلىتخفيفوهذاوالقراءاتالدروسأغلباختصارتمكما

يجنبهكماوسهولهّبيسربلدأيإلىحملهولسهولهّ،كثيرةموادنسخيريد

الشيخمعوالمتابعةالاستماعإلىالعلمطالبينشطوبهذاالمملالتكرار

.11اهـص416السابقالمرجع)1(

.(-18:اهـص174السابقالمرجع)2(



الدروسأوللخطباستماعاًأو،الكريمللقرآنقراءةذلككانسواء

.الأخرىالعلمية

الموادمنالصوتيةالمكتنةتحويهمامجموعهـبلغ1421عاموفي13-

كاسينسا.أشرطةعلىمسجلةمادة028(00)منأكثرالعلمية

شريطاً.(013)185نسخهتممامجموعهـبلغ4221عام-وقي41

شريطاً.()783913نسخهتممامجموعهـبلغ4231عام-وفي51

لشريطاً.(041هـ)4241766عاموفي6-1

نسخبدأالسنةهذهوفيهـ)126664(شريطاً،1425عاموفي17-

.الأقراص

و)689163(شريطاً)32097(نسخهـتم1426عام18-وفي

قرصاً.

و)154866(شريطاً)65768(نسختمهـ()1427عام91-وفي

قرصاً.

قرصاً،(0531و)13شريطا7953ً(0)نسخهـتم4281عام2-وفي0

والهارد.الفلاشنسخبدأالعامهذاوفيوهارد،فلاش(1)48



)127381(شريطاً)86041(نسخهـتم9142عام21-وفي

وهارد.فلانز(14و)5قرصاً،

قرصاً،083(00و)شريطا2ً(4)494نسخهـتم0431عام22-وفي

وهارد.فلاش(0521و)

قرصاً(و)19106شريطاً)29252(نسخهـتم1431عام23-وقي

وهارد.فلاش(0481و)

و)52374(شريطاً)12667(نسختمهـ()1432عام24-وفي

وهارد.فلاش(1)567وقرصاً،

قرصاً،و)47667(قرصا(0123)1نسخهـتم4331عام25-وقي

وهارد)1(.فلاش(62هو)س

تموقدالليزراسطواناتعلىالكاسيتالأشرطةتحويلتم26-كما

إحدىمعبالاتفاقالدروسوبعضالخطبكاملتحويل

لمنتعالىدلّّهوقفاًوجعلهوتوزيعهالعمللإنتاحالوطنيةالشركات

.أ:هـصأ042السابقالمرجع()1



وتوؤيعه.نسخهأراد

المسجلةالموادمنساعةستمائةمنأكثرالواحدالقرصويحمل

)1(.بالمكتبة

طبقاًالموضوعاتبأسماءالأشرطةفهارسمعظمطباعةتم27-كما

.المشروحالكتابفيلورودها

مدارعلىالشريفالنبويبالمسجدالمقامةالصلواتتسجيل28-يتم

الصلواتلتلكالقراءةباخراجالصوتيةالمكتبةوتقوم،السنة

صلاةلقراءةسنةكلكاملمصحفبلجراحالصوتيةالمكئبة92-تقوم

المصاحفمنالقراءةفيالواردةالأخطاءإصلاحبعدالتراويح

الصوتية.بالمكتبةالموجوده

فيالموجودةالقراءاتمنالتهجدصلاةفيالأئمةقراءةإخراح03-تم

)2(.المكتبة

.أ:هـصأ142السابقالمرجع(1)

النبويالمسجدفيالدعويةالوسائل:كتابفيفيهاينظرسابقاًالمذكورةالتقاريركل)2(



بالاَني:فيتضحالصونيةالمكتبةفسموموظفيرئيسمهامعنوأما

لاعتمادها.المكتبةمديرعلىوعرضهاوالإحصاءاتالتقاريرإعداد-1

مهاراتوتطويرالعملأساليبلتطويروالسياساتالخططوضع2-

المكتبة.مديرمعبالتنسيقبالقسمالموظفين

الحديثة.المتعددةوالوسائطالحاسوبيةالأجهزةتوفيرعلىالعمل3-

ورفعالغيابوحصربالقسمالموظفينوانصرافحضورمتابعة4-

شهر.كلخهايةفيبذلكاللاؤمالتقرير

تخصصهم.حسبالعاملينعلىالعمل-توزيع5

إصلاحها.ومتابعةللأجهزةتحدثالتيالأعطالعنالإبلا!6-

وقتبأسرعالعملإنجاؤعلىوالحثالروادطلبا!علىالإشرف7-

ممكن.

التالية:بالمهامبالقسمالموظفونويقوم

الاَلي.الحاسبفيبالدروسالخاصةالمعلومات-إدخال1

القسم.لرئيسورفعهاالشهريةالتقارير2-إعداد



لحفظه.عامواردبرقماليوميةالدروس3-توريد

المكتبةفيوتصنيفهاوترتيبهاوعنونتهااليوميةالدروسفهرسة-4

سجلفيوتسجيلهامتعددةوسائطمنالروادطلبات5-استقبال

خاص.

الموعدبنفسللروادتسليمهاومتابعةاليوميةالنسخأعمال6-متابعة

المحدد.

الطلب.توفيرليتمللفنيوتجهيزهاالأصولىإخراج7-متابعة

)1(.المتأخراتلتصفيةشهرينكلالطلباتتصفيةمتابعة8-

المكتبة.إدارةمنتقرير(1)



السادلى4المبحث

والإونتثادالعلميالبحثثسم
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377-كاء"-بن73لأ!ؤقا!؟-لأثه!

(/كاءلإ؟ل!!3ى؟ش!يمئه!كبمحسقي!

ع-ءلا!لم-علمسسوو!!/!3كادتر!7سّك!-!-!ء،
لأكالأكايرشيرسكأكاسء7-بن!ش7ح!كثمع،لا،شكا+؟77-*!س!+

7+-،6صكا!"ورىكا---كاكاى--خى؟7خ-كاى!ير3لإتنكا

غبر،ءرز!كائملمبرءخبرسبىكابرضص"3،-7سء-ث*--!!--كاء3ير/-يركليركاى/ع3لأ؟لم
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كا-3!كس3س+7؟كا-بن-+-3ء+س!كا!7ً-لألأكاكاكالمض3؟فيبز373بر3كابر!كالإئنلحير3؟7ص!ءديمءير؟ءّجبريرء،?3-7كأعلأ؟ء-كا!-ء؟ءبر

س3-!ى-!ئم7،7س-!ء!ءك!+-::يركأج3-،:37ع3-غلأ-كاءلأ7

ل!،طلاب!ئم!يرءنم،-ء3-بزيرلألإ3؟+3بن?3\بملآتنلاج33؟7-،ض؟-كا؟إإس3؟؟7!*ء/كا7كاكا4عش-ء7:7ص7س-ءكاء--33!!ء7؟كا-ء-7سغ؟-7-ء-!ءخكاكأكا

ى؟ء-يرأئن!3ئجثركا!؟.-غ!عئر؟؟بريرتم3+شبز%خ؟يرلأير!شترء؟يم!لأ!ئمءجيرشلأ؟7ثم!+!كاخ3لا-7
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ترفعالتيالمسائلودراسةالعلميالبحثبهدفالقسمهذاأنشئ

تختصعلميةلجنةمنويتكونعرضها،وإجاؤةالكتبمنوالتحققإليه

التالية:المهامفيبالنظر

وأحداثفقهيةأحكاممنالنبويبالمسجدالمتعلقةالمعلوماتجمع-1

مسمىتحتوتحقيقهاودراستها...الخوتوسعةوعمارةتاريخية

عنمتكاملةبياناتقاعدةلتكون(النبويالمسجد)موسوعة

.النبويالمسجد

لقاعاتدخولهاوإجاؤةللمكتبةالواردةالكتبعلىالاطلاع2-

فيوالنظر.الخ.الاطلاعمحدودةأوالنادرةالكتبقسمأوالمطالعة

التيالكتببعضحولوالروادالقاعاتمسئولياقتراحات

.بالقاعات

فيوضعهالإجاؤةالعربيةغيرباللغاتالكتبمحتوياتمراجعة3-

ذلك.غيرأوالاطلاعمحدودةأوبالمكتبةاللغاتقسم



الأقساممنوخلافهاوالنشراتالمطوياتمنيصدرمامراجعة4-

والإرشاد.للتوجيهالعامةللإدارةالتابعةوالإدارات

إليها.يحتاجالتيالعلميةالمسائلبحمسا5-

وطباعتهاالنبومدالمسجدروارتهمالتيوالمشراتالكتيبات6-إصدار

.النبويالمسجدؤوارعلىوتوؤيعها



بالمكتبة.الباحثونبهايكلفالتيالأعمالعلى7-الإشراف

المخطوطوتحديدوالمصورةالأصليةالمخطوطاتعلىالاطلاع8-

.غيرهمنالاطلاص!المحدود

بأنواعها.والمصورةالأصليةالمخطوطاتفهارس-مراجعة9

الشبكةعلىالنبويالمسجدمكتبةموقععلىعلميا01ً-الإشراف

فيها.العلميةالموادوإعداد()الإنترنتللمعلوماتالعالمية

المعدةوالنشراتوالمطوياتوالكتيباتالكتبعلى11-الاطلاع

توزيعها.وإجازةالنبويالمسجدؤوارعلىللتوؤيع

الخاصةالزواروسجلاتالروادوملاحظاتاقتراحاتدراسة-ا2

أقسامها.بجميعالنبويالمسجدبمكتبة

عندالرأيوإبداءالمكتبةبرنامجفيالمختلفةالتصانيفتعديل13-

)1(.الكتبمنكتابتصنيففيالاختلاف

الحربي.حمداناللّهعبد/الأستاذ:والترجمةالبحثلجنةسكرتيرالتقريرهذاأعد(1)



السابح4المبحث

والتصنيفالفهرسضقسص

يجيبالذيوالمرشدالمكتبةلمحتوياتالشاملالبيانبالفهرسةيقصد

الاَتية:الأسئلةعنالمكتبةداخلالباصما

؟فلانمؤلفاتمنالمكتبةفيذا-ما1

؟كذاعنوانهالذيالكتاببالمكتبةيوجدهل2-

؟كذاموضوععنالمكتبةفيذاما3-

السؤالوعن،المؤلفينبفهرسالأولالسؤالعنلمجيبوالمفهرس

وأالموضوعاتبفهرسالثالثالسؤالوعن،العناوينبفهرسالثاني

المصنف.الفهرس

طريقةأيوفقالموضوعحسبالكتبترتيبفهوالتصنيفأما

الكتبجمعفهيالفهرسةبخلاف)ديوي(طريقةمثلالمصنفيختارها

الكتابعلىالتعرفمنالبانخمايمكنشاملبيانفيبالمكتبةالموجودة



سبيل.بأيسرالمطلوب

وفنونعلوممنالمكتبةتحويهماعلىالتعرفمنيمكنناوالتصنيف

طريقعنالكتابإلىالقارئيرشدفهوالمعرفةلهذهمتمماًالفهرسويعتبر

بلاالكتبجميعيسجلوكذلك،موضوعهأوعنوانهأومؤلفهاسم

كما،الأرففعلىموجودغيرمنهايكونماالنظرعنيغيبفلااستثناء

)1(.للموضوعاتوفقاًمواضععدةفيالواحدالكتابإلىيشير

للمعرفةمقننةتنظيميةأدواتوضعهوالتصنيفأخرىوبعبارة

لهتجريالذيالكتابموضوععلىالتقنياتهذهتطبيقومحاولةالإنسانية

الفهرسة.

بهدف"الكتاب"المعلوماتلموادالفنيالوصففهيالفهرسةأما

وقتأقلوفيالطرقبأيسرالمستفيدمتناولفيالمعلوماتهدْهتكونأن

والملامحالكيانبوصفتختصوصفيةفهرسةإما:نوعانوهيممكن

المحتوىبوصفتختصموضوعيةفهرسةوإماللكئاب،المادية

.4أ-04ص/الكتبعالم/القاهرةرشادحسن/العامةالمكتبات(1)



.للكتابالموضوعي

وأسسهاقواعدهاالموصوعيةوالفهرسةالوصفيةالفهرسةمنولكل

بأعماليقوملمنغنىلاوالتي،والجامعاتالمعاهد!ماتدرسالتي

ذلكفييستجدماكلومتابعةبهاالإحاطةمنوالتصنيفالفهرسة

.الموضوعاترؤوسقوائمفيوبالأخص

هي:الفهرسةوأنواع

المؤلف:فهرس-أ

المؤلفين.بأسماءهجائياًالمداخلرؤوسفيهترتبالذيوهو

:العنوانفهرس2-

والعناوينالفعليةبالعناوينهجائياًالمداخلرؤوسفيهترتب

للكتب.الأخرى

:الموضوعفهرس3-

.الموضوعاتبرؤوسهجائياًالمداخلرؤوسفيهترتب

المصنف:الفهرس-4

فيالمتبعالتصنيفرموزحسبلّسلسلياًالمداخلرؤوسفيهترتب



)1(.المكتبة

القياميستطيعلامهنيفرع؛فرعينإلىالأعمالفيهتتوزعوالتصنيف

بعدموظفأيبهيقومروتينيآخروفرع،المكتباتبعلومنحتصإلابه

العمل.ذلكعلىمبدئياًتدريباًتدريبه

رأسواختيارالكتابتصنيفتخصالتيتلكهيالمهنيةفالأعمال

،البطاقاتفيذلكورصدالإحالاتوأعماللموضوعهالملائمالموضوع

أعمالمنذلكإلىوماالمقننةالقواعدعلىللكتابالوصفيةوالفهرسة

الكتببرصدالخاصةالأعمالتلكفهيالروتينيةالأعمالأما.فنيةمهنية

وأعمال،والكشوفاتالتقاريروطباعةالبطاقاتوطباعةالسجلاتفي

فنية.مهاراتإلىتحتاحلاروتينيةأعمالمنذلكشابهوماالأرشيف

التالي:النحوعلىوالتصنيفالفهرسةفيتتمالتيوالإجراءات

العنوانصفحةمنالعلويالجانبعلىالمكتبةبختمالكتابيختم-1

التالي:النموذحوفقالختمويكون

.65-64:ص/النابودةمحمدحسن/المكتباتعلوم(1)



المكتبةختمنموذحالنبويالمسجدمكتبة

...........المسلسلالرقم

النبويالمسجدمكتبة..........التصنيفرقم

....المسلسلالرقمهـ//الاستلامتاري!

هـ//الإرسالتاريخ

المكتبةملكيةيثبنساوالذيبالمكتبةالخاصبالختمالكتابيختمكما

المكتبة.مديرقبلمنتحديدهايتمالكتابمنمعينةصفحةعلىللكتاب

بطاقاتفيزمنياًورودهاحسبالثقافيةوالموادالكتبتسجل2-

البياناتإلىإضافةالعامالسجلمعلوماتنفسعلىتحتوي

الكتابمعالبطاقةهذهوتوضحومحتواهالكتابلتوصيفالأولية

مراجعتها.لتتم

والختمالرسميالختمعلىمكانهيماالعامالسجلرقميوضع3-

.السري



.للكتابالموضوعيةوالفهرسةالوصفيةالفهرسةبصلاقاتتعد-4

تصنيفها.حسبالرفوفعلىلترتيبهاالكتبترسل-5

7-فيأعدافىأوأجزاءوهيالمكتبةسجلفيالدورياتتسجللا6-

ككتابوتعاملواحدمجلدفيالعامأعدادتجلدعامكلنهاية

هذهفإنالعامأعدادتتمأنوقبلالعامالتصنيفرقمعليهيوضع

التالية:الصورةعلىالدورياتسجلفيتفهرسالدوريات
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توصيفعلىتحتويعددلكلخاصةبطاقةدوريةلكليعد7-

.الكتابكتوصيفللدورية

التالية:والمهامبالأعماليختصرئيسالقسمويتولى



رؤوسواختيار،والتصنيفالفهرسةأعمالعلىالإشراف-1

الرفقوائموبطاقاتالرئيسيةالبطاقاتوإعداد،الموضوعات

ومدىوتحديثهاالفهارستطويرعلىوالعمل،البطاقاتومراجعة

.الإحصائياتوإقرارالتقارير،وكتابةفعاليتها،

المكتبة.لعملالملائمةالفهرسةوتقنياتالتصنيفنظام2-اختيار

الخطة.هذهإنجاؤوطريقةالقسموخطةأهداف3-وضع

العمليحتاجهاالتيوغيرهاوالإحصائياتالتقاريرنوعيةاختيار-4

ؤمنيةفؤةخلالالقسمإنجازات!ددمنهاصوراًيرفعوالتي

دوولاً.أومعينة

باستمرارعملهفيالقسميحتاجهاالتيوالمراجعالقواميستحديد-5

بالقسم.العاملينمتناولفيتكونالقسمفيخاصةرفوفاًلهاويعد

والتعاونالدائموالإثرافموظفيهبينالقسمأعمالتوزيع6-

بالقسم.العاملينبينوالتنسيق

لإجراءاتالفهرسةبقسمللعملاختارهاالتيالقواعدتحديد7-

واضحةالقواعدهذهتكونبحيثالموضوعيةالوظيفيةالفهرسة



)1(.القسمفيالعاملينجميعيعرفهاالمعالم

هـ.أ1/1433بتاريخالمكتبةإدارةمنمراسلةجاء(1)



الثامق4المبحث

والمستودعا!يدقسم

:مطلبانوفيه

التزويد:سا:الأولالمطلب

التالية:الإجراءاتذلكفيويتبع،بالكتبالمكتبةتزويديتولىالذيهو

الطلباتلاً:أو

نشراتأودورياتأوكتبطلبمقترحاتالتزوندقسمإلىتردأ-

وأالمكتبةمديريعينهاالتيالاختيارلجنةمنأوالمكتبةمديرمنسواء

الطلباتطذهويخصصالمكتبةروادمنأوالجامعاتأساتذةمن

."التزويدمقترحات"يسمىخاصملف

فيأولويةويأخذوأهدافهاالمكتبةخطةمعيتمشىمامنها-يؤخذب

بذلك.الخاصةالقسيمةعلىويوضعالتبادلأوالشراء

البياناتمنالتأكداختصاصهحسبكلالتزويدموظفو-يقومج



القسيمة.إجراءاتباقيوإكمالالمتوافرةالبيلوغرافيهوالمعلومات

والتيلديهمالموجودةوالبيلوغرافياتوالنشراتالمصادربموجمما

لهمتوفيرهايجبوالتيتوفرهابدونكاملاًعملهميعتبرلا

المقترحالعنوانطلبعلىالمكتبةمديرأوالاختيارلجنةوافقتإذا

التالمب:الإجراءيتم

غيرأوالمكتبةفيموجودالكتابهلالعامةالفهارسفيأ/أ-

موجود.

يصلولمفعلاًالكتابطلبهلالتزويدقسمسجلفيأ/ب-

بقيةعليهوتتمالمكتبةإلىوصلأو"الطلبتحت"المكتبة

."العملتحت"الإجراءات

الفهرسفيبطاقتهتحفظولمالمكتبةرفوففيموجودهو-هلأ/ح

.العام

عليهالحصوليمك!هلينظرالمكتبةفيوجودهعدمحالةد-فيأ/

والإهداء.التبادلىشعبةطريقعنالإهداءأوبالتبادل

اقترحتالتيللجهةالمقترحالطلبيعادالمكتبةفيالكتابوجدإذاد-



تحتأوالعملتحتأوالرفعلىالكتابمكانويحددالطلب

الطلب8

ولاالطلبتحتولاالعملتحتولاالمكتبةفيليسبأنهالتأكدبعد

ويرسلبالطلبقائمةتنظمالتبادلأوبالإهداءعليهللحصولطريقة

مرهكلفييملاموحدطلبنموذحيعملأنويستحسنفوراًالطلب

طلب8

الاستلامثانياً:

منللتأكدالطلبصورهمعمواصفاتهاتطابقالكتباستلامعندأ-

معتتماشىهلوالطلبات،والطلباتالأسعارمنوللتأكدمطابقتها

.المطلوب

السجلفيالمحفوظةالطلببطاقاتوتؤشرالاستلامتاريخيكتب-ب

.الكتاببوصولالموحد

فيذلكعلىويؤشروالتصنيفالفهرسةقسمإلىالكمّابيرسل-ح

الكتابوصولتاريخعليهموضحاًالبطاقةفيالموجودالطلب

إرساله.وتارل!



بوصوله.المطلوبالعنواناقترحالذيالشخصيبلغد-

فيالمشتراةالكتبمعتصلالتيالصرفقوائممننسخةهـ-تحفظ

وأكتابكلعلىالتسلسليالكتبأرقامتسجيلفيخاصملف

الماليةللتدقيقاتبالنسبةرئيساًمرجعاًالملفهذاويكونمطبوعة

مستقبلاً.الماليوالإشراف

بعدلصرفهاالماليةالجهةإلىالقوائممنالأخرىالنسخترسلو-

الاحتفاظولمجبعليها،والتوقيعبالاستلامالنسختلكعلىالتأشير

الإرسالتاريخفيهموضحاًللصرفالمرسلةالقوائميمثلبسجل

حالةفيللمكتبةوالموردينالناشرينطلباتعلىالإجابةلغرض

.الصرفتأخر

التالية:المهاموفقالقسمأعمالالقسمرئيسويتولى

تذليلويحاولقسمهلأعمالوالتنسيقوالتوجيهبالإشرافيقوم-1

وأالفنيةالناحيةمنسواءعملهمفيموظفيهتواجهالتيالعقبات

لإدارية.ا

نشراتمنعملهفيلهاللازمةالمراجعتوفيرعلىالعمل2-



عالمجديدعلىالتعرففيتساعدهموكشافاتوبيلوغرافيات

للمكتبة.اللازمةالكتبأساسياتوعلىالكتب

الكتابطلباتكنماذحالقسملعملالضروريةالنماذحوضع3-

وملفالموحدللسجلونمودحالصرفطلبياتوقوائم

التزويد((.))اقتراحات

التيوالمطبوعاتبالكتبصورعدةمنمطبوعةشهريةنشرةإعداد-4

فيالنشرةهذهمنصورةويوضعالشهرخلالللمكتبةوصلت

الرواد.عليهاليطلعالقاعاتلوحة

علىليكونوالدورياتوالكشافاتالبيلوغرافيةالنشراتمتابعة-5

ويعرضالمكتبةأغراضتخدمالتيالدورياتويختارلمجد،بماإلمام

إلىتصلحتىذلكومتابعةبهاالاشتراكثمومنالمكتبةلمديرعنها

المكتبة.

الكتبومتعهديوالمؤلفينالناشرينمعومتينةجيدةعلاقاتإقامة6-

دورنشراتعلىواطلاعهبالكتبالمكتبةإمدادعقباتلتذليل

عمله.فيبهاللاستعانةالكتب



وترتبخاصمكانفيالناشرينوكتلوجاتبفهارسالاحتفاظ7-

دورياً)1(.بالجديدمنهاالقديمويستبدلهجائياً

هـ.أ11/433نتاريخالمكتبةإدارةمنمراسلةجاء(1)



المكتبةمستودعالثاتيْالمطلب
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()22بابأسفل،الحرممنالشماليةالناحيةفيالمكتبةمستودعيمع

والترتيب.والتنظيمالتكييفناحيةمنممتاؤاًبحهيزاًمجهزوهو،البدرومفي



مهامومن.المكنبةروادحاجةعنالزائدةالمكررةالكتبويضم

التالية:الأعمالحالمستوعنالمسؤولين

مايلزم.واتخاذالمهداهالمكتباتأوالمشتراهالكتباستلام1-

المكتبةمتطلباتحسبوتوزيعهاعنهاوالاستعلامالكتبفرؤ-2

مديرمناعتمادهابعدمستوح/نادرة/نحطوطات/نسائية)عامة/

المكتبة.

للجهاتالكتبلإرسالالفنيهّالخدماتقسممسؤولمعالتنسيق3-

المكتبة.مدلرمناعتمادهابعدالمحدده



الرجوعلسهولةتصنيفهافيمنهاكلووضعالمهداهالكئبتسجيل4-

إليها.

خاص)1(.ببيانالطالبةللجهةالكتبخروحمتابعة5-

هـ.4331لم11بتاريخالمكتبةادارةمنتقرير(1)
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التاسح:المبحث
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إلىالمكتبةإدارةعملتالحاليعصرنافيالاَليالحاسبلأهميةنظراً

والموظفين،الباحثينعلىجهدمنتوفرهلما،الأجهزةهذهمنالاستفادة

خطةووضعت،حاسباتخمسبتوفيرالإدارةهـقامنما1421عامففي

ونسخإدخالبواسطتهيتمبرنامجاستحداثطريقعنمنهاللاستفادة

بأسرعللمعلومةالوصولالمكتبةلروادليتسنىالجهازداخلمعينةكتب

تمكناسطوانةعلىالمعلومةتلكنسجيليمكنثمومن،ممكنوقت

طباعتها.أوشاءوقتأيفياستعراضهامنالباحث

خاصةمكتبةإنشاءفيللتفكيرالمجالفتحقدكانالبرنامجوهذا

للباحثين.أكبرخدمةتقدمالاَليبالحاب

هيتحويهمطكل()12بابفيقاعةافتتاحهـتما425عاموفي

الأجهزةعددوكان(،الرقمية)المكتبةبوسمينساالاَليالحاسبماأجهزة

جهازاً.)27(افتتاحهاعند

منتحويهلماو،العامةبالمكتبةارتباطمنالرقميةالمكتبةتمثلهولما

قاعةجوارإلىتحويلهاطلبتم،الباحثينبعملصلةذاترقميةكتب

لذلكالاستجابةفتم،متناولهموفيالباحثينمنبالقربلتكونالمطالعة



المكاننفس!ؤالتهـولا41/1/0431تاريخفيذلكوكانالطلب

البحث.هذاكتابةحتى





العاشرالمبحث

الإعاوةقسم

منالمتزايدالطلبهـنتيجة1421عامفيإنشاؤهتمالقسموهذا

منعددولوجودلاحقوقتفيوإعادتهاالكتبلاستعارةالمكتبةرواد

الوحيدةالطريقكانمساموقوفةكتبأنهاوبما،المكتبةفيالمكررةالنسخ

المنشودالغرضتحققوبهالقسمهذاإنشاءطريقعنهيمنهاللاستفادة

ووضعبها،الاحتفاظمعالباحثينأيديكتبهموصلتفقدلواقفيها،

منكبيراًاستحساناًالقسمهذالقيوقدللإعارةمنظمةضوابطلذلك

عليه.الإقبالفكثرالمكتبةرواد

تموتوزيعهانسخهاوسهلالاَليالحاسبفيالكتبإفىخالتمولما

فييرغبونالباحثونوأصبحإليهداعيةالحاجةتعدلمإذ،الإعارةإيقاف

قاعةأمامعمرببابالقسمموقعوكان.الكتبمنأكثرالأقراص

الرجالية.الأولىالمطالعة





لرَّأئخ!:إإلدفئينُ

النبويالمسجدمكتبةعلىالموقوفةالمكتبات

والمكتباتالعلميةوالمراكزالمدارسإنشاءفيكبيرفضلللوقفكان

تكادفلاالعصور،مرعلىواستمرارهابقائهاوفيالإسلامبلادسائرفي

الإنفاقفيريعهايصرفخاصةأوقافولهاإلامكتبةولامدرسةتجد

عليها.

والحياةالإسلاميةالحضارةتناولتالتيالحديثةالدراساتوجل

الاجتماعية،التنميةفيوفضلهالوقفأوالإسلاميةالدولةفيالعلمية

التعليمتنميةفيوافربنصيبأسهمتالوقفأموالىأنأوضحمسا

هيالأموالهذهوأن،الإسلاميةالحضارةفيالعلميةالحركةواؤدهار

نفقاتهافيكلياًاعتماداًعليهاعتمدت،العلميةللمدارسالأساسيالمورد

وزارةأوديوانالماضي!ماالإسلاميةالدولةفييكنلمإذوحاجاتها،

للتعليم.



الحركةرفدفيالكبيرودورهالوقففضلعلىنقفأنأردناوإذا

والمراكزالمدارسمنهائلبكمٍّفسنقابل،الإسلاميةالحضارةفيالعلمية

الوقفعلىهناسنقتصرلهذا.الإسلاميةالبلادسائرفيوالمكتباتالعلمية

بموضوعنا.الكبرىلعلاقتهالمكتباتعلى

:المكتباقعلىالوقف

المكتباتإنشاءللوقفالعلميالبعدفيهايتجلىالتيالمظاهرأهممن

بالكتب.وتزويدهاورعايتها

يعكسالعلمطلابوجهفيأبوابهاوفتحالمكتباتعلىوالوقف

هذاوبفضلالناسبيننشرهعلىوحرصهموأهلهللعلمالمسلمين!ما

وإنشاءالكتبوقفعلىالناسأقبل،أهلهفيالإسلامغرسهالذيالحب

مفاخرمنوالكتبالمكتباتوقفوإن،والخاصةالعامةالمكتبات

ولقد.الحضاراتسائربهافاقتالتيومآثرها،الإسلاميةالحضارة

ودار،الكتبوبيتالكتبخزانةمثلمتعددةأسماءالمكتباتهذهاتخذت

ووقفهاالمكتباتإنشاءأمريقتصرولم.الحكمةوبيت،العلمودار،الكتب

العلماءإلىتعداهمبلوالوزراء،والأمراءالخلفاءعلىاللّهسبيلفي

لموسرين.وا



سبيلفيوقفاًويحعلهامكتبةينشئالمنجمبنيحيىبنعليمثلاًنجد

عليها.يفدمنعلىمنهينفقوقفاًلهاويخصصاللّه

وأخذالإقامةلهيحقإليهايفدمنأنعلىوقفهاوثيقةفيونصمسا

ابنعلىالمنجمبنيحيىبنعليواقترحلها)1(.المرصودالوقفمننفقته

فيمكتبةلإنشاءثروتهمنقسماًيقفأنالعباسيالمتوكلوؤيرخاقان

منالكثيرلهاوجلب،بنصيحتهفعمل.العلمطلبةعلىيوقفهاسامراء

بغداد)2(.مكتباتمننسخمساالتىمالكتب

إعجابهمبلغعلىيدلمامصرإلىرحلتهفيجبيرابنلناويذكر

:فيقولبمكتباتها

قدالمكتباتهذهفيالأماكنأنومفاخرهالبلدهذامناقبومن

واحدكلفيلقى،نائيةأقطارمنيغدونفهم.فيهمالعلملأهلخصصسسا

جميعاً.أحوالهبهيصلحومالاًإليهيأويمأوىمنهم

.534صحضارتنا"،"أصالة(1)

السابق.المرجع)2(



نأالعلميةللاستفادةيفدونالذينبهؤلاءالسلطانعنايةمنوبلغ

منلعلاحمستشفىلهموخصصفيها،يستحمونحماماتبتعيينأمر

العلمية،مجالسهمفيوهميزورونهمأطباءلهموخصصمنهممرض

)1(.حاجتهملقضاءالخدملهموخصص

غرفعلىالفاطميالوؤيرمليسابنأوقفهاالتيالمكتبةوحوت

وقاعة،والمناظراتللمحاضراتخاصةوقاعات،للمطالعةعديدة

لطلبةمرتباتوقفهاريعمنوأعطيت،والناشئينالباحثينلتوجيهخاصة

عليها)2(.والقائمينوالعلماءالعلم

بناهاالتيالمكتبةالمسلمينتاريخفيالمشهورةالوقفيةالمكتباتومن

يقال،والضخامةالسعةبالغةوكانت،الشامطرابلسفيعماربنوووقفها

)3(.كتابمليونعلىاشتملتإنها

التاريخ.مرعلىوالمغربالأندلسفيالوقفمكتباتوانتشرت

272.صا،جبيراابنرحلة11(1)

.622ص،4ح،"خطط"،المقريزي(2)

.044صحضارتنا"،"أصالة)3(



الطيب""نفحفيالمقريذكرهماذلكعلىتدلالتيالطرائفومن

الغرناطيالنحويالإماميوسفبنالدينأثيرحيانأباأنحكىحيث

عقلاًيرؤقك"اللّّه:وقال،الكتبشراءمنالإكثارعليهمحافيالمشهور

منأردتوإذا،الأوقافخزائنمناستعرتهأردتهكتابأيأنا،بهتعيش

ا)1(.اذلكوجدمادرهماًيعيرنيأنأحد

وجرتالعصورمرعلىالمغربفيالكتبوقفظاهرهانتشرتكما

العلمطلابتصرفتحتلتوضع،العامةللخزاناتتسلمأنالعادة

والعلماء)2(.

فيتعبواالتيكتبهممصيرتقريرفييبادرونالعلماءنرىولهذا

الورثةبهاسيعملمافيؤرقهم،الحقيقيةقيمتهاوعلمواواقتنائها،تأليفها

لهمحرصولاالعلمأهلمنليسواالورثةكانإنلاسيما،بعدهممن

طلابعلىكوقففيهيجعلونهامكانعنيفتشونذلكفعند،طلبهعلى

235.صالسيد،أحمدالملكعبدمحاضرة"،الوقفممتلكاتوتثمير"إدارةندوةعن(1)

وقف"ظاهرة:بعنونبحث،638891،حمجلد،بدمشق"العربيةاللغة"مجمعمجلة)2(

".المغربمةالخزانةتاريخفيالكتب



بها.ينتفعواحتىالعلم

العامةالمكتباتفيوضعهامنأحسنيحدوالنأنهمفيهشكلاومما

تمتاؤانو،الشريفالنبويالمسجدومكتبةالمكيالحرممكتبةوبالأخص

العربيةالمملكةحكومةرعايةوتحت،الشريفينالحرمينفيبكونهما

فيوبخاصةالعلمنشرأجلمنوسعهافيماكلتبذلالتيالسعودية

العلملطلابالمجانيةالجليلةالخدماتبتقديمتمتاؤكما،الشريفينالحرمين

فيبالرغبةإلاعجميعلىلعربيفيهافضللا،العالمأنحاءجميعمن

الكتبصيانةعلىبمحافظتهاأيضاًوتمتاؤالعلموطلبالبحث

كتبهم،لوضعالعلماءأنظارمحطلمجعلهاذلككلوتجليدهاوترميمها،

عليها.مطمئنونوهمالدنياعنفيرحلون

المسجدمكتبةعلىمكتباتهموالباحثينالحلماءمنعددأوقفولقد

المكتبةإدارةعنيتوقد،للفائدةوتعممِماًالغرضلهذاتحقيقاًالنبوي

وإليكفيهافنيقصورأيومعالجةالمناشماالمكانلهاووفرتبكتبهم

الوقف:تاريخحسبمرتبةالمكتباتهذهأهم



سعودأ1(.آلىالعزيزعبدبنالمحسنعبدالأمير/مكتبة-1

هـ.6041الوقفتاري!

:سنديقبولىبكرأبوحسن/مكتبة2-

عنواناً.(1)69العناوينهـعددأ8124/الوقفتاريخ

الابنوهو.الأسبقالمنورةمنطقةأميرسعودآلالعزيزعبدبنالمحسنعبد/الأميرهو(1)

،السديريسعدبنتالجوهرةروجتهمنالذكورالعزيزعبدالملكأبناءمنعشرالثالنث

فيدرسالتاريخيةوالكتبوالشعرللادبمحباً،السعوديةفيالبارزينالشعراءأحدوكان

التاريخفيعملهأكملذلكوبعدالفروسيةتعلمثمالقرآنوحفظالأمراءمدرسة

الوزراءرئسهـعينهأ385رجب3هـفي1367عامدراستهوأنهى،والحربوالسياسة

الوزارةفيوبقيسعودلملكعهدفيوذلكللداخليةوزيراالعزيزعبدبنفيصلالأمير

أثناءوتمتالمنورةالمدينةلمنطقةأمبراًهـعين1385عامأهـوفي381الاَخرربيع1إلى

أهـوبثاء387عامفيوذلكالتلفزيونمحطةفتحومنهاالإنجازاتمنالكثيرتوليته

الملكمستشفىأهـفي504بعامتوفيالنبويللمسجدللوصوللّساعدسريعةطرق

الترجمةهذه/سنواتثلاثبهمصاباًظلعضالبمرضإصابتهبعدبهرقدالذيفيصل

.(الحرةالموسوعة-وكيبيديا)منمأخوذة



:الطاهريسعيدحسينالشيخ/مكتبة3-

هـ.5141الوقفتاري!

الدين:حميدالحافظمحمد/مكتبة-4

)56(عنواناً.العناوينهـعددا11/042الوقفتاريخ

المرحم:حسينالشيخ/مكتبة-5

عنواناً.)2317(العناوينهـعدد92241/الوقفتاريخ

عواجي:حسنالدكتور//مكتبة-6

هـ.86241/لوقفاري!تا

:المحلاويإبراهيمالأستاذ//مكتبة7-

عنواناً.(0791)العناوينهـعدد4281الوقفتاريخ

)1(.الخيريةعثيمينبنمحمد/الشيخ/مكتبة8-

أهـوحفظ27/9347/في()عنيزةبلدةفيولدالعثيمينضالحبنمحمدالشيخهو()1

علمهبداياتوتلقىمبكرةسنفيدامغآلالرحمنعبدلأمهجدهيدعلىالكريمالقرآن

علىودرسبالرياضالعلميبالمعهدالتحقثم،ال!سعديالرحمنعبدالشيخيدعلى



عنواناً.(21)39العناوينعددهـ،282/19241/الوقفتاريخ

ثاني:عليمحمد/الشيخ/مكتبة-9

عنواناً.(917)العناوينهـعدد28/20431/الوقفتاريخ

الصالح:عثمان/مكمّبة-01

عنواناً.(04)7العناوينهـعددا6/3043/الوقفتالتل!

شيخهعلىدراستهوكانتوغيرهمانازبنالعزيزوعبدالشنقيطيالأمينعمدالمشايخ

الرحمن.عبدالأول

والعملية:العلميةسيرته

فيمباشرةتخرجهبعدبالرياضالعلميوفيعنيزةفيالعلميا!لعهدفيالتدريسمارس

التحقأهـثم579سنةفيهاتخرجالتيالشريعةبكليةللدراسةفيهانتيبالذيالوقت

العلماء.كبارهيئةفيعضوذلكجانبإلىوهوالشريعةكليةفيبالتدريس

ورسالة.كتابا3ًعلىهيزيدماالشيخألف

جدةفيالتخص!يالمستشفىهـفيأ50/1142/الأربعاءيوممساءفيتوفي:وفاته

اللّهعبد/عرفتهمأعلامعلماء/المكرمةمكةمقابرفيودفنالمكيالحرمفيعليهوصلى

-63.73:صى،والتوريعللنشرالمأمونهـدار20431طالعقيل



المختار:أحمدطاهر/مكتبة-11

عنواناً.)699(العناوينهـعددا7043//51الوقفتاريخ

جندار:بومحمدالحاجمحمد/مكتبة-12

عنواناً.)223(العناوينهـعددأ28/8043/الوقفتاريخ

الجهني:ضويعنمحمد-مكتبة/13

(عنواناً.21)4العناوينهـعددأ9/9043/الوقفتاريخ

:الأنصاريالستارعبدبنالمجيدعبدمحمد-مكتبة/41

897(عنواناً.)العناوينعددهـ،701/0431/الوقفتاريخ

:غلامحامد/-مكتبة51

عنواناً.)27(العناوينهـعدد0/21/10431الوقفتاريخ

الزهراني:مساعد/-مكتبة61

عنواناً.()433العناوينهـعدد4/211/0431الوقفتاريخ

الصماوي:دخيلوليد-مكتبة/17

)85(عنواناً.العناوينهـعددأ9/221/043الوقفتاريخ



:المجددياللّّهعبد/مكتبة-18

عنواناً.)234(العناوينهـعدد91/4311/الوقفتاريخ

الجهني:رجاءظاهر/مكتبة-91

عنواناً.2()5العناوينهـعدد4/24311/الوقفتاريخ

الدويش:الرحمنعبدبنصالح2-مكتبة/0

عنواناً.(91)هالعناوينهـعدد3/74311/الوقفتاريخ

البلوشي:سالمورثة/-مكتبة12

هـ.71341//82لوقفاري!تا

الخويطر:طارق/مكتبة-22

عنواناً.(1)9العناوينهـعدد2/2/81431الوقفتاريخ

الحجيلي:مفرجمحمد23-مكتبة/

)84(عنواناً.العناوينعددهـ.6/2/94311الوقفتاريخ

:الصاعديبخيثمناور2-مكتبة/4

عنواناً.(ه)هالعناوينهـعدد6/2/94311الوقفتاريخ



صفر:كمالىمحمد25-مكتبة/

عنواناً.(401)العناوينهـعدد81/4311/الوقفتاريخ

:الشهريالرحمنعبدمحمد26-مكتبة/

عنواناً.(1)66العناوينهـعدد1/11/4311الوقفتاريخ

:الدويغرياللّهعبدمؤيد27-مكتبة/

عنواناً.348()العناوينهـعدد2811/4311/الوقفتاريخ

:الجزائريشفيع/-مكتبة28

عنواناً.27()العناوينهـعدد18/21/4311الوقفتاريخ

الرومي:الرحنعبد/مكتبة9-2

عنواناً.(1)6العناوينهـعددا28/21/431الوقفتاريخ

:البريالغنيعبد3-مكتبة/0

عنواناً.75()العناوينهـعدد0/21/4321الوقفتاريخ

قاسم:محمدحمزة/3-مكتبة1

عنواناً.684()العناوينهـعدد6/21/4321الوقفتاريخ



الهاشمي:محمد/مكتبة32-

عنواناً.36العناوينهـعدد24321//61الوقفتاريخ

توفيق:عمرمحمد/مكتنة33-

عنواناً.(1)184العناوينهـعدد24321//61الوقفتاريخ

:الشباناتإبراهيم/34-مكتبة

عنواناً.)927(العناوينهـعدد54321//51الوقفتاريخ

المالكي:محمد/35-مكتبة

عنواناً.)633(العناوينهـعدد63241//92الوقفتاريخ

العلي:وليد/36-مكتبة

عنواناً.23()العناوينهـعدد9/2/73241الوقفتاريخ

المزيني:صالحأبناء/37-مكتبة

عنواناً.26(1العناوينهـعدد83241//1الوقفتاريخ

الهاشمي:الهاديعبد/38-مكتبة

عنواناً.81()العناوينهـعدد3/94321/الوقفتاريخ



الحجيلي:نبيل/93-مكتبة

عنواناً.72(9)العناوينهـعدد61/01/3241الوقفتاريخ

العوفي:خالد/-مكتبة04

عنواناً.7(0)العناوينهـعددأ2801/432/الوقفتاريخ

السبيل:اللّهعبدمحمد/الشيخ/-مكتبة14

عنواناً.()723العناوينهـعدد2801/4321/الوقفتاريخ

الحميد:سعدمحمد/مكتبة-42

عنواناً.()567العناوينهـعدد1/11/3241الوقفتاريخ

العمار:سليمان/-مكتبة43

عنواناً.(11)العناوينهـعددأ411/324/الوقفتاريخ

المهنا:سليمانعلي-مكتبة/44

عنواناً.(9131)العناوينهـعدد2811/4321/الوقفتاريخ

الشريف:حسنالحميدعبد-مكتبة/45

عنواناً.(5401)العناوينهـعدد8/1/3341الوقفتاريخ



:السميريسلامةنايف-مكتبة/46

عنواناً.()96العناوينهـعدد231/4331/الوقفتاريخ

العيفان:الرحمنعبد/مكتبة-47

عنواناً.2(42)ينالعنادهـعدد28/34331/الوقفتاري!

:الزنيديالعزيزعبد/مكتبة-48

عنواناً.()88العناوينهـعددا283/334/الوقفتاريخ

:الغماريمحمد/مكتبة9-4

عنواناً.(08)العناوينهـعدد283/3341/الوقفتاريخ

:المحمديعويضةسلمان/-مكتبة05

عنواناً.(432)العناوينهـعدد1/4/3341الوقفتاري!

السويد:الرحمنعبدعثمان/مكتبة-15

عنواناً.(31)5العناوينهـعدد1/43341/الوقفتاريخ

:حازبأنيس/مكتبة-25

عنواناً.32(6)العناوينهـعدد12/5/4331الوقفتاري!



:1()ئريالجزاجابربكرأبو/الشيخ/-مكتبة53

جابر.بنالقادرعبدبنموسىهووأبوه،الجزائريبكربأبيفعرفالكنيةعليهغلبت(1)

يتيماً.نشأ(.م1291)وألفوتسعمائةوعشرينواحدعامبالجزائراليوة(بقريةولد

المترجم:دراسة

العاصمةفيلهعملأولوكان..المالكيالفقهثمالنحو،ثم،الكريمالقرآنبحفظبدأ

ومحمدبري،عمر:منكلعلىبهاالعلمطلبوقدالحجازإلىسافرثمالجزانرية،

رئاسةمنإجازةعلىحصلثم.صالحبنالعزيزعبدوالشيخ،الخيالومحمد،الحافظ

حتىالمهمةبهذهيقوميزاللا!ما،النبويالمسجدفيللتدريسالمكرمةبمكةالقضاة

ونالبالرياضالشريعةكليةإلىانتسابهسجلقدكانذلكوأثناءالسطور.هذهكتابة

هـ.81عام()الليسانسالعاليةشهادتها

((الفقهيةالضروريات))عثوانهاالمالكيالفقهفيرسالة:الشيخمؤلفاتمن:مؤلفاته

!مامعلميهاأحدكانالتيالمدرسةلطلابألفهاوقد((الجغرافيةالدروس))وكتاب

-المبروروالحج-والصيام-ادلّهالاإلهلارسالة:ومنهاالجزائريرسائل))ولهالجزائر.

منسبعمائةفييقعواحدمجلدفيكلهاجمعتوقد-الإسلاميوالدستور-والأخلاق

.الصفحات

الفتاةإلى-الأمةهذهفياللّهواتقوا-ويصليالمؤمنيتطهركيف)مستقلةرسائلوله

عقيدة-والقدرالقضاء-شيعيأخكلإلىنصيحتي-اليهودهمهؤلاء-السعودية

ومفكرونعلماءانظر:/التفاسير.وأيسرالمسلممنهاحوله(الإسلاميةالدولة-المؤمن



عنواناً.)897(العناوينعددهـ،28/54331/الوقفتاريخ

:حمدانمحمدأحمد/-مكتبة45

عنواناً.(4142العناوينهـعدد64331/لم26الوقفتاريخ

:الجابريالعزيزعبد/مكتبة-55

عنواناً.(04)وينلعنااهـعدد74331/الوقفتاري!

العبيد:صالحبناللّّهعبدالددورمعاليلم56-مكتبة

عنواناً.672()9العناوينهـعددا28/8433/الوقفتاري!

:شقرةعلي/57-مكتبة

عنواناً.(1)48العناوينهـعددا2601/433/الوقفتاريخ

يدرسالشيخرالولا-27.93:ص،التصرفمنشيءمعالمجذوبمحمد/عرفتهم

الترجمة.هذهكتابةحتىالنبويالمسجدفي



العبيد)1(:صالحبنسليمان/الشيخفضيلة/58-مكتبة

عنواناً.(11)63العناوينهـعدد6/211/4331الوقفتاريخ

وقفها:تواريختتضحلممكتباتوهناك

الوؤير.العزيزمحمدمكئبة/-1

السهلي:اللّّهضيفسعد2-مكتبة/

عنواناً.(008)العناوينعدد

سنانمحمدعليمكتبة3-

التركي.فاطمةمكتبة-4

الشبل.العزيزعبد/الشيخمكتبة-5

.الرشيديالشريدةاللّهعبدسعد/الشيخمكتبة6-

.باحاذقعمر/الدكتورالأستاذ/مكئبة7-

النبي.ربعبد/مكتبة8-

المكتبة.إدارةفيترجمتهتقدمت(1)



عنواناً.387()العناوينعدد،القحطانيعوض/مكتبة-9

الموحد.العربيالتربيةمكتب/مكتبةا-0

عنواناً.631()العناوينعددمحمد:الكريمعبد/مكتبةا-أ

)1(.الجابرسليمان/مكتبة12-

ضالحبنعبيدالشيخمديرهابأمر،النبويالمسجدمكتبةإدارةباشرافالبيانهذاأعدَّ(1)

ادلّه.حفظهالعبيد





لخآحمما:إلعايينُ

أثرالمكتبة

بالمدينةالعامهّالمكتبال!منغيرهاعنالنبويالمسجدمكتبةتتميز

العلميةالحركةإثراءفيتؤديهالذيالدورتبرؤمميزاتبعدةالمنورة

نحتلفةبوسائلوالفنيةالبشريةالإمكاناتكلسخرتفقد،والتعليمية

كماوشموليةبسرعةالمعلومةعلىالحصولىمنالباتحماأوالزائرليتمكن

عليهامحملخاصةبشبكةومرتبطةمتطورةحاسوبيةأجهزةوفرت

والكتبوالصوتياتوالمخطوطاتالكتبوتشملالعلميةالبرامج

علىالحصولىللباحماتتيححمثالدوريللتحديثتخضعالتيالرقمية

النبويالمسجدمكتبةوأنّرعليهاالحصولفيوبتنوعكاملبشكلالمعلومة

مبحثين:فيإيحاؤهيمكن





4الاولالمبحث

العاروالمحتبضأفر

لهالنبويالمسجدمكتبةفأثروتأثير،أثرشيءلكلأنلاشك

التالية:الجوانبفيذلكإيحاؤويمكن،ومؤثرةمميزةجعلتهاجوانجط

الأثرلهجعلممافهذا،النبويالمسجدداخلالمكتبةموقعكونأولاً:

وأالمقيمينسواءإليهاوصوالموسهولةالرواداستقطابفيالكبير

العالم.أنحاءمختلفمنالزوار

فيه.العبادةوفضل،وفضلهالمكانهدوءثانياً:

الكتيباتبعضكتوزيعجانبيةخدماتمنللزوارتقدمهماثالثاً:

أيضاًلهكانالإعارةعنعوضاًالأوراقبعضوتصويروالرسائل

.الفائدةوتعميمالعلمنشرفيالبالغالأثر

عليهيسهلالنبويللمسجدؤائرفكلوزائريها،روادهاتنوعرابعاً:

معينها.منوالنهلإليهاالقدوم



.



الثافي4المبحث

العلمىِالمحتبضأفر

الثقافية،وأوعيتها،العلميةمصادرهاوتعدد،المكتبةمناشطتنوعإن

إليها،العلمطلابواستقطاب،العلميةالحركةإثراءفيبالغاًأثرهاجعل

استكمالفيالعلياالدراساتطلابمنالكثيرورغبةعليها،وتوافدهم

الآتي:فيالعلميالأثرإلمجازويمكنبها،العلميةأطروحاخهم

بالمسجدتلقىالتيالعلميةالدروسلتوؤيعالوحيدالمصدركونها-1

الأشرطةمنالصوتيةالمكتبةمقتنياتعددبلغفقد،النبوي

مئاتمنهاووؤعونسخ،وقرصشريطألفثلاثينوالأقراص

منالعلمطلابعلىوتلاواتوخطبدروسبينماالآلاف

والخارح.الداخل

ؤارتالتيالجنسياتعددبلغالصوتيةللمكتبةإحصائيةآخروفي

العالم.دولمختلفمنجنسية)75(منأكثرخدماتهامنواستفادتالمكتبة



الجامعيةالرسائلأصحابمنالباحثينتساعدللبحثلجنةوجود2-

وتسهيلبموضوعاتهميتعلقبماطمالاستشاراتبتقديموذلك

برسائلهم.المتعلقةالمراجعإلىوضولهم

العلميةالمؤسساتمعالمخطوطاتوتبادلىالإهداءبرنامجإقرار3-

تموقدغيرهالدىومالديهاماتقدمالمكتبةجعلمماوالأفراد،

.مخطوطألفتبادل

تحفظمحددةومعاييرضوابطلذلكووضع،الكتبإعارةمجالفتح4-

تصويرإمكانيةعداوهذا،حاجتهإكمالوللمستفيدحقها،للمكتبة

فيه.المرغوبالكتابأوراقمنعدد

أوقاتهماغتناممنالباحثينمكنمماالمكتبةفيالعملدواموقتسعة-5

أكثرأبواجهاتفتحالمكتبةكانتطذاومطالعاتهم،بحوثهمإنجازفي

صباحاًوالنصفالسابعةالساعةمنيومياً،أخرىمكتبةأيمن

والعطلوالجمعالخميسأيامذلكفيبماالعشاءصلاةبعدإلى

الروادجميعيخدموهذاالسنةأيامطوالأي؛والعيدينالرسمية

)1(.لهممناسبةتكونالمساءفترةلأنصباحاً؛يعملونالدينخاصة

اتصال-المكتبةمدير-العبيدسليمانالشيخ):عننقلاً،المنورةبالمدينةالوقفيةالمكتبات(1)

(.هاتفي



البانخطخدمةفيمهماًدوراًأدتالنادرةبالكتبخاصةقاعةوجود-6

مصدرها.أقدممنالمعلومةعلىليقف

الوصولطالباحثينعلىسهلبالمكتبةوالتصنينطالفهرسةقسمإنشاء7-

ممكن.وقتأقلفيالمصادرإلى

لتوفيرمصدراًالمكتبةمنجعلبالمكتبةالمخطوطاتقسموجود-8

للمحققين.الأصول

النبويبالمسجدالنساءقسمفيبالنساءخاصةقاعاتوجود6-

والاستفادةالنساءبينالعلمنشرفيالكبيرالأثرلهكانالشريف

وقتهن.من





ملحق!-
)1(رقم

المخطوطاتمنفينما
--





لأ-**!/ّ*؟-!شىرثهح!-شلا؟

-+3بركيم!ى-لأكيبنس7
4*؟*

يمبمتمئ!فييرث!!بم!ت!؟ث!ثر!هش9!صصس!!-ه!،جمعح!وه!كوءبرجمر!صس!م!بم7لاحقي؟بخ،3-3-

-ء*صور!!سك!دكع*!س!ض!ممم!بيي9كيلمصغفكجى4!سابه-لم-ص

-ى.!!ى*كلس!ص)-!ث!س-!)كله-كا،لا-+يمو،صءكا

\لحاثسَلأ!غ!بربصبم؟ثحئبماث!؟لمحلآف!س!لإصا43-بم

ء..صسص1؟س

كاكىءبرء؟،مح!صفٍيبرصئ!ك!؟مشكض!ك!4!طهيحخمثىجمثربهوهم!ص!قيمم!!+
3--7.ء،--يمث!بمعكاير

كا----برلاّ!حمثضأ!المجسف*ْ-!ك!+وررنى!كو؟جم!فىليءلاك!ويىالا!-وو؟!!"!ير

--،!-3.!7--.!3،يرئرءخم!يم!بر-7عممؤ!ءءيزبر?صكئيرتض)--ولء!ءممص!-

+ءبر!،لا*عدو-ص.--7لأ-*-ى"+ء--.-لأ----!-+،كدء

3+3+لإ---بعشكأبرلمحتنوويِاناثحأكمررتح!يئسء3ى!ء-لا

7!لأء،!6شت!ا!فا!كاكساريخص!!"!م،تخ!ئماصشا"كس!ثردكْو؟شتاف!!جم!ئتسَاك!!ئ!ثَىبي3ع،

؟،ء77-ءكيهح7ي!3

ع!بيئز!!ا؟كهروببم!فانيزيه!ىثم!هاعّ!ث!!اررنر4*ئخياآنىْ

ع!كأ!ىعلصشبمبمبينرثس!ناكا!!ش!ؤ!كون!ىصرهم!يب!
!3ح!!صكا

!"كئقأْفى؟جبر*ممي!ح!!أكلء72؟!يأشتي-ش
!ك!صشسررء"

ءو!*طرعدبه!د!مقأبكئئرير!يكا7

!ت!!صغص!تم!كم!وء3-ير9كركا!!كوض!كا9،لم؟لأ-جثجمضكر.-3كا

!ى.س!كل،صسءلم3!/مم!طر؟كاإلأع-يم*؟!كا

!!ورأ!س!!سثي!*!ر،لمَ!

حمسِّ*عسهـى*1َ*،اث!ء*حم!3كل!!ى-!!سصييعلحر7-.**7-بخ-!!3-بن!!-كل!-كاج

*مىكضسس"لإ"-3+ورئن!أل!س!!ل!-ورخ،ء7

!مح!-!خ!،*"،*ص-ء!سربز2"

3ء-*3*د?؟!؟عوص3كليم*!رفى3ين"!ح!.فيلاّ*-ع،2!!!

*كابر!ى!مم!*!*ثجصءِ.*ع08--س3يرْرر

?!3كأخه!بمءبر-كؤ

**،!ك!!-ى!ي؟ل!ئريغطلملئبرء؟،47ى-؟،طيبرخ37!ء3ك!

أ

التيميالحسنبنعمر.محمدالدينفخر:للرازي:التنزيلسرار

هـ(606:)تالبكري

هـ.949:النسختاريخ،شاهينبنحسنبنيحيى0مالك:الناسخ



لأ!حىَءرو*لا.س3/ووجمثعشش!بزى!هس!لأ-هـ.ى:ء!!إ

-!!كاءسض!!---!-

سس--!ص!ء،بهرحم!(بيرحميز!شمس!ئحميتا-؟-!-صكا-*

لا-ءجم!-،ءسأضحمي!كا!!!!كل7

-3كا-كا--"خر!4--

ثر-ح!ءكا!أس؟د

:كاسء،كا3ءح!؟6يخ-3-*

!لأأ3-+لأكا-ع،-ص27?!ؤلأ،-**

ك!قكيش،8!!ار

"!!-!"ء!ئم*-صص*تم!عر42في 7!خكا3-سرلأير+؟ء-!*؟؟

!-س!*-يرئج-ش

إِظ!ع!ءث!!-خكلهم!-3!--سى*-ص.بر-بر-؟
!لأو!6حخ،كاصلمصثمف،

!/!!!ع!،3لم!

إِكا!!مبنفئ!ل!لأغةص"-"-؟--اء-!

ئمة!،+زركأغررى/!؟-خ7!ي!طكهغءكا-"!بمهفوتنء-لا!-،د-ءكا!!سىصس7؟*-!كا!ء!

بركأءك!!!!

!!-؟"!*!-يرزر؟سا-بر-!س!ر

تج7ص-!تزر-ى4ّ*+*-!كا*

!-!رو-علغ!؟ثس*غّبمجرولا*-ر"كا-7-ع-3-ر!*--

--ئر-*كاغ-ر؟*-ص-**+طبر?أس-ص-

حثس!رر

-و7،-ص--+"ىفيلأ-وو.-ء7سء3-ْ-----ص-ص--6ة

علأمم!--ءبركاء-3!ضءسوبمض-س--3!!كث!نجهئحمئرىتم!؟فيئ!ث!ء--؟*؟فى

ء.!!فه!!كا-ء*-!!

!صء"س7ير،-ص-!ط3ّ

لم!!!+--

اللّّهعبدأبوالدينبدر،للزركنثي:الج!وامعبجمعالمسامعشننيف

سعد:الناسخهـ(497)تالشافعيالمصريالثهعبدبنبهادربنمحمد

هـ()885:النسختاريخ.الطيبياحمدبنإبراهيم0



ثععصمع؟سحىس!س!ف!ش؟كأ؟-صفيّ؟كا؟!و!رولأ!؟ءبرء*كاصءمم!

!لم4!*"!س+!-!3ء-ءص---37ء3
!س!+ءرركا!كأ-س--ىءف!م!!ىص؟ء!+بريم!!س!غخ-

!،!خو!*فيزوء":+*!ظ!*!و،!شمم!ءتم!*ص?!ء*شلمى!!!،حح!صكسثئ

!ر،ءص!-ا*"ع!ءكاب!غ!+؟!ء-ئن!3+7-؟كأ+حء،*-!ممئه!ج!!!كخيس!؟،*مح!!عكع!ع!ه!بر

؟؟-ء!*-!عس!!ءسٍ
!ءس-ح!!،!!"!كأقي!كا؟!ح!!-فض!ممحضووؤصكا+حح!ع!همة!

!-زوير-كاء،حمث!كمضجي!ئربيرختضى؟لمسئزجوو!*!بنء3

ء-ك!ح!؟هـشجميجمإ

حى!!هج!ساتاصخمئ!بم

كا-ءكا-صبسسحسيمءفيممهـ!ىءلمميئلم

فا،ي!ثيلز9مأهـث!نانجه!كأجما*جصيلمحافذجصمحيمم!؟برضؤلمجم!حطْ!جمنجت!-7

عسورصسفئ-،يمبسثربسم!جصي!جمئيظمترسىحع!؟93صحمشاص!!3؟في

كأ.ثحئزفئرثيركحولمحنوهمتىرر!ضة"4!يئ!2؟؟
ة8-ى!بص---لميىيمزبسسسسر؟4

-/؟+-َ.*ءلا.-03ءّءبر*لم-ء3!،!*ىلأ/333

أ!كأكشعئ!شيت!لمجت!ئيمءطم!جميئ!ثز،--77كاكالأء؟كا!

لمحىلأ؟محجيهبمكبم؟*-

لهدجوكصاك!ت!سروب!انمح!3ب،-صً!7 7-ح!ح!ء!---ص!--؟َ
كاحسسمسط

الهيتمي:حجرابن:والزندقةالرفضأهلعلىالمحرقةالصواعق

)ت:الأنصاريالسعديعليبنمحمدبنأحمدالعباسأبوالدينشهاب

هـ.4311:النسختاريخ.التمانيسقر:الناسخهـ(.749



-كا!ح!صطهـحمتئت!
ص؟*ص--صخ-"---ح!!ص!

!-----حمميس!سى-كخا-
-!ص!جمج!،!سأح!؟ثتظ!"لاصاه-

لألحرىحمفئ!سال!*ثماء؟لملاحمةء؟

!"حهصي!حتَه-ف!"فء

ا!حن!،"محالحع+!يحم!
ص"هـحم"فَممى

فمئالههى

كثحئطث*--هـصج!-

حملآ5ص!
كلحى

*إ-*حمس-!و!--!لح!ى1لم

!س!حمه!!3*!-يزبرص--بمغ-ش3لألأني+سيه!بنبز-بلإء-

ثهمىثرجمى!صثّصحصل!مَر--!

ا؟كتريق!ه*ئ!يوىلمححب!عش-6

حم!مهتس-+ص--تهتكتتتشته!-

بنإبراهيمبنالدينزين:المصرينجيملابنوالنظائر:الأشبماه

هـ.ا282:النسخهـ(.تاريخ079:)ت.الحنفيمحمد



سسصرسب!حممع!هبرصصحم!ص!صي-صَرزير!قبر3-"ك!سكلي!يىشحىءص!بهكصسءسبرَحي!سءلمشم!سأ!-ك!ش!بهبهيكؤءعهحعشسسحبتركص*
مح!ىض!.حم!!ممرصَط!-قيكأسيرحيماثكرسىصشولِكرمؤل!7!ء/ىَء

،"*3.--ى**-!.ضصس?عسهـ3لملمش-.-ءص!!سيصرلمءصءكولم"يم!ميي!ىدلأ7-!-لأ-س--!س!?!
3-بميم3-!ي-ص---*--1عهس3حميرس!ىء/ص-!سحثرئصكا!ص-*-خبنثئصس"-عمسى

!كاس؟صّح!.ءس-:حمصءجص!ع-صلألأحمشءس-"4-!

يمو!حر*،----حمه!!و-كا-"!س!*فّ!!-؟ء7-!صسبههعحهسف3-5ِ !ض؟يرلا*!ض!!لم-7محضصصسس*-زرورصس!ير*57؟337+

-!ص"س!-كر-

--.طنم7س-،3ئة،عس!كه!وو

-ح!ممال!*

،-?--حاثفىثلتاصي!ثثم!؟ص!تضشهـضطيت"
ء3ص!-كل!-كلر"-ح!ص!،ٌش3كأء3؟ضر؟لحاأ/!م!س--!!"-

وود-7!كك!ءكجدص2كا!ورمصيءأ!محجخؤخم!!!جموء

!يصسي!جمهبىلح!هـساحى4ور

؟ى،!احمثس8

---ممو!--صسه،*

--7-يم!صكاى-

--!دضكأ!و!مفثَى!!ه!ئرعك!صصكىكف

لميركص!ساعمىاء!ثمه!و7؟ء،زوكلصح!!يرس،!مص!صأالو!سلملا

!؟ء-/كى!؟ء،عوص،"س!ء!م!)كاضعسح!

صص-3-صكا--كاحر"ص-لأ--3ءعا!-رزلعيص!ص!،!لأ!33"!ئ!سة!سص!ءصص"ط-3ع---؟

ص-ء7-ءضمعش!م!س!صش-7-3--3

-*ص!ير!--ء-خ!ك!*ءمصر-كا--لا.!!!ءرى!-ير

-!!،َ-أ9!عخِ!جش!خبه!ءصير-!!-!هعيمء

3"؟"-ءص-!..ص!!ك!ع!أشّحشحمرو-*!كاعس!:-يهبم-!-ض*7-هـء* -ء*ج3-ءحمتسصحربرًبوء!زوكيصِّى!مهيٍ:حم!ضولعحون/ممم،!

--كلور-ص---رز-!شضلمصَ-!-*صض-!-َ

نور:الأجهوري:للقانيالمختصرخطبةشرحعلىالأجهوريننرح

المالكي.المصريالرحمنعبدبنمحمدبنعليالإرشادأبوالدين

هـ.4411:النسختاريخ.هـ(6601:)ت



-لأكاس-لاا-ح-حع!!7ء3ءهـ

خء3"ء*ص-ىص!-ءيز-!ي!ير"حعص،ه"--3

!/ع!ا!ئري!صةمحخقك!صه؟ص!سبم!ؤ!سء-ص-

*ع!ثيما؟ثحهعاحمو!لإعا!فع!،صى.لأ!

.ح!ْ؟ثكسسدهصى!ه!"لأكى3!س،
بم*حهـلانر!اجأ!ثم33"فركاص!2س!!حص1

م!.ح!خآك!"يررلحس!ءمحكىثمأ!ثد44!-؟-ثر

!!-حنج!ص!*رتحصررثلوركبر(فحظاص!!

2?*"،ت!صلآ-صجترلجيوواممالشلهثى!ز؟ثثهله*3*د-!إ
--!يص،خ

عح!خأو؟كر!صطصمئالخةكسمأهةثص4!
"-+صي!-روك!!كض!غ!ص!ح!جم!سسهمح!قايى؟ئمال!"؟برمم!ه!

6-ع!"،-جم!ىيحيءءنخصّ!سزو!صيك!ضئحوو8؟كثة!كأ!بر

/بمحع!!-!صيى!ثص!!ثه!ورْتث!ةء

?عءهـك!ًر!غ
ملا\-ثيمم!عمىعكحتتث!يدصيخضسيهى3!ل!

ء-؟كأءبمع-خبمص3ص!ح!خلأ*!*!يصكبكبما!!حَظ!كا!رز-لأ لا-صَحه!جمحى-

!ث!ثبئ!!ة!-*نلهث!مموصيةثرفأسيحمصر2ث!*-كل!خيم

?كألث!ةجمترا!ث!-!3س!محسيم2كلعيفدلِمنايمسه3عأ
!ى3ْ!صبر!بركه!بمصلارر*يم*ح!!مَو!ىء/ء!بمءرز

بر.ثشرفيلثتنوى4ممورر69!-!و!!!صصصرص!سنر!عنىص!ءء-!بر!-

بنعليالحسنأبوالديننور:المنوفي:ا"لكيةفقهفيالعزيةالمقدمه

غانم.حجاؤي:الناسخهـ()ت:939المالكيالشاذليمحمدبنمحمد

هـ.2661:النسختاري!



9/!-بز----!17!ؤهـ!ى
8بيص-صور!ك!عحماعيءكررك!ثفعثرجمحكىحمرع!ءجمرص!عهـمحقلمحقبرصكسصيه!!بروكلجوهمعيم!صي؟؟
3كلسلخ!سكرككلمم!!علىص!رر!بركترجمثك!!ممب!ث!عصص!عتهسخحيئئحفي-ص!!هم!/ءء3

الشمونك!أ!كل?قز!جمملمكوجم!هم!!عضمج!صز2جم!بمصصه!صىلمكث!تلأحمبمعرحمىبرميٍم4

9،في03!لهلمكككلحعيرص!!ممحتون!ش!يمس-سلمرءكيرممنب!ح!برممك!سح!ض!

؟لأ"1حم!-ثحمسصث!ا!؟كبمبهه!هـجم!؟ررسك!!ى!1سي!حح!ما،!ثاأ،-ءء

ث!!هحصء-*ءص"مهي!لمجثبزلفطل!!ب!ولى--!ث!اممم!ك!م!رر!عأ!سالحآ--؟

لأ4?خكحس3!و!صرلصر!ي*سأ!?!كع7ء!صثهـس!!

صس*ء.ا-ح!كّخ!ص!هس!كغ!محمحثلرر!هكه-ء!
!!هه

خ!،سهـيلاي!!ئ!"!هءكى.

!ت!،ئم!،!ر*-،!ماجم!ص!ا-ا"ى-ء!ضصسصس!-عيخ!

3*ء؟ّك!!عي!مدقوفىعث!بهت!يي!ث!بهؤ!ووصرر!ممح!لمل!!

!بهه!8!ع!!ىح!-ضكلسيحر!عيهئىكمس!فيث!!مد!ط!!ر،صاعيص!!مح!عصس!
،ء3--يّر*كلى!ءهـ-ءهـ"ص! !2ء*

إءسءيمد328إك!،!ير4!ثس!م8"ء،لم*وركاءه3محكيوف!هـ،لم؟صفىء-ص

سم!!م!4بم"كر*3*ء!عح!ء؟م!ءلم!موكثاخط!لح

يممأفىء؟كيم"غم!سعيهيببر+ءع4عمر!ءكط132جص!!صر"سم!

!يت!ممغ*نهء*ءكه!ىك!*،+3!+!يه!ميمء!بر!ع!مبه!8هبهـ"ان!ءمحبملمج!م3ْا

سفىسو؟-"س!كه!ه!!ء*!*3؟!د*!*ل!!!!*بم8ْأش!سك!سءصعئم
ووور"رر*ثم؟*ءلأ+كي!ثي"ط!ءلم*سم"2كأكر"ء

سهـ-صص3*صمإ*أ!83.؟"اع!م!4؟*آ3لمسم،4)!بم؟كو+!9ء.ابمع!4!ع!-*صسبمش!ئهيمص!رو!س!يير*لمَ!ؤ!صك!محفء

--"لاس./-!ط1!وا!ا!ورء-َء!ءك!ضشحىررممبماص!!يررخمصع07محع!،كلى؟ثثيى)ثئئثركغ!--

زين:البهوتي:المقنعاختصمارفيالمستقنعزادشرحالمربعالروض

الأزهريالحنبليالدينصلاحبنيونسبنمنصورالدين

النسخ:تاريخعامر.بناللّهعبدبنالعزيزعبد:الناسخهـ(5101:)ت

هـ.5013



!ين-ء3؟ك!*دظ؟3
!خ!+سأ!!*ح--يسسس!3-ءكاصبرصكاي%

برإِفا،!إ،ييضلمجي!هـ!503بر-3؟ءيم-فيسء3!ئر

!د!مم!!يه!مبرمم!صُ--محطأع!ل!عيلووأقا2عثهشماء-17*إ

-ءس!!-يم!ءبر-!!؟!*لىكا-ء؟ءس--ا-؟

جمم3ءليحم!س!ءحص!/،!،!3-و-،ء!تما!إااثلمليسيى،عاعرىلماث!فثاأ!-

!--ء-!بخ! "صى!ريرأ-

ككىا!صلأ

شئر!صثئتتعبماصسصصمه4،!---3

لأ"-ش!هكتى0ها!ئماوء--ج

!لانم!رص!صصكنربةض-؟بزلاوٍ!؟ص--

فيلأس،*-؟ئمبز!ربر--بن3

4ئرإِ!!صئزمرأكد3ء،!

4!-سصلمي--ليا!"-لا

يه!ا!لا-.-ثل!!يرحميرص!ور،آ--!-ءل!/

أ؟3صى.!؟!13

أ-!

!!3-،،عصمءكاأء-ء-

!سا؟--"!.س/صء-ءس"،--ى-ء،-؟!!-غمم!ءكا3

لمجمئ!جميهئئوىء!ث!ثر3!ئرث!ءئر

ث!يو!4ث!تثريميتأث!طفس!مِ!كل
+!ث!3ل!ضحص!ءبربر-

اللّهعبدأبو:المشرفيلابنالجفاء:أهلعلىالردفيالشرفاءنصره

حسنالمولىعبد:الناسخهـ(1334:)تالحسنيالمشرفيعمدبنمحمد

هـ.ا792:النسختاريخ.الشلي



إء-7!ير.
.!،ال!!أثمسء-5؟كاء!!،.بمء،.ه-!كن!خما

نيحم!يز!سررش8،ء،ص
.ء"هـء"ء!ءص"ئإحّبرث!ك!يذ-إ

ممعك!!ركلعفلىكلنرىي9عثاليحسصسخاءد

.ء.8ّء،هـصلا34صيأكر-+عأ

هـصأص!؟"!نشبه-ور!سبر-!!!-*+

-!؟لا،صء.!لا،7؟!عملم!ضخآ!!7+!-**في؟7

--لمورهـ!جم!لمح!سيثأ*!ئئ.م!ل!حمور1هـ-*م!ا
ء""-"!عس!يه!إ

3،-ىممرجموحم!*لمب!ه!ل!!لمجص!روحسهـ!؟َ-*!
لا--ء!ص8؟ط16

-7يردً

كلك!صعملاشهصيبرعىصشبهاضرجمي3لمأعبوحمش-لألمإ
كي!عئر

**ءاصحو!ش--!-شبربرإِ

جم!-لمنزلمج!لامحبنش!ءوٍل!!؟لبربهعمسزرعنركس1كا-كا-لار!كا!بر+؟ ش-.ص.َ-!+رر+- صى،

لاء1هـكا3،يص-ص-ل!

كا--م!رر؟،-،.ك!!!ءىءسرممثإل!،ت-.ء-!"خ---كا-!!؟-!*ء+--

ء-شء-*--7!-!"!

س-ّ-عي--ممممم!!هس!رء!رلمج!ثلأكأ7*لالا-بم!

-3ء!؟كم-؟يملجث!؟!!،برء-؟!!!
+-لأ-!لاط،صلمء*-"!دسلم

لا4لهئترثون!ص!كأ؟د!ى؟للن!رى-"!!"!؟"

ء-؟؟ء-لا!--لارلإ--ص!ص!3!إ

صّ--*كصثى--.*-س+-!!7ء---،-س

حس!-ص------3-ى--------!--ص--ص----!ص

زكرياأبوالدينمحيي:النووي:الحجاجبنمسلمشرحفيالمنهاج

هـ(.676:)تالشافعيالدمشقيمريبنشرفبنيحيى



-ض،،3ص-ىء!"-+ح!ص-كهـ،،-*؟+لأ--؟لمح!صمسبف!ش!لاحمجعرسهجمئ!ض

تر؟مممبهىبرث!!بههير!ث!ص!ر-ف-!لو4بر!صولّ!س"ءطع!صرو4!عيمح!ص!ووصج!صأجمسلم
.!..!ءحمش!ركلصرصصكض!

صاجكس!-ّ-

--ثمو!حمه!مح!صث!صصحض!سزس!جمسسيصلمحرصضكاأئخمقورء-كمصيرءِ!ا+

كاغء-------!كا!جمكلص
!-؟!كا!37عشس-مم!شخح!-كيم"خ!"،سورص!بهرر-*حئ!سوحم!ء!تع*زر!ء"،-كاس

س!!لإ.-!؟؟كا-!!كل!!عؤء!سوءصببَ!برلمجررجمررحي1"س.حم!"8ص-!شٍ!!

ضصلأ+سثقى-ص-ْ!ءجم!ء!-!س-!ط!"ئنيم!-م"!خء-*خؤَخسط!!ص!جم!لأ

كا?؟?!-طشل!!-!حم!سس7ك!!*!تريخ!-،ءعبمس،-ع!بر-ء!س-،
07-،--ءَ-سحي!سض!ر"+!ص-*ل!ءخ!+-ء-تؤىص-كلس3-!خ؟-؟سسلا

س+-يمص؟كاس"حسءى*وآ"*س7كصص-يم!سصص-ئرسخءىجمبّ-

ء+كا-س-ل!ء!-+!ص!!-!عو!ص!ص!نجبزسشصحمتى!صمرتحة

7.!ء!-!+كاص؟4ض-ير-شرز!ثيىثز؟ص-!ححةخ!حم!يز؟ص*حمىَ

--ءصس"

لأ-3؟ىءت3*!صني!صص-حمفبرصء!؟-"!مص!لؤصجمولا-كا--

-!حس!--لاخ!رضقيكص?برصشزر!ء-*ص3

----ر.-!--:

لأءِك!يه!سسَفىْنم!همورثز!ؤ-4

ى/و.ًءع!-!يئ!وحمررص!

أك!كفمحتج!)!؟لمشى*-َ-

موفق:قدامةابنأحمد:الإماممدهبعلىالفقهفيالأحكامعمدة

هـ(062:)تالدمشقيالمقدسيمحمدبنأحمدبناللّهعبدمحمدأبوالدين

هـ.2231:النسخلاريخ.حريببنمسعودبنالقادرعبد:الناسخ



يرحلأ-يم3شنيما!إعمركمكظ!!ص!كا+حمكل!+!ع!ط+صصحمث!*!ئححى-ك!-مم!ص!ط!!لى-تّ،--

لمح!و؟!ص!لمخم!!ع!كثرشلأ!وصسحم!!رسش-!ءاصي!!سِّ)!!!ضيثشكليظ*لا!ث!ء!

حم!صحح+،!س."ءخ!.-خ-

-ح*لأحمىءخ.!همحى3+*ض؟!مبر!يم!ك

!ه،!!طئصئت!ستشً!ء-ئثنْث!ع"ف!!*ض!فا-يز!متت!ممئا3؟-ء-*؟بنج3
?!ص3-عى-ص!!!ص8حمىلم-*به!

يخ--ص!ى!جمؤقي-ير لمححصلم!شءلم!ى!ف!ك!ج!كض!وء!++كلور!ض؟مع!خ!!س!صبمءح-،*رزكا+-/

--ح!ي!!خع!!7!م؟!غّحمى!ح!ا!!؟!محئ!؟؟ى-!!!3-

حي!*!س!-؟3-محتءحم!-س!!صغ!ع!ث!عى!سِصا!ثم!ص-س!ى-*3!-!ق.*-+/*-!)-!لا-زرفي!؟--/-

كاى"كارو-"ء-!-عي7لا-كمع!ءشصئهؤ؟جمى!كغ!ىش،

-ّ--!-حمر/سس-+-ى!ج!*+ّ-ءس.7ى*ءلاء!برط!!-،؟ءيخ!3ى!!+-!

زر-2ّول*?ور،13ء.كاسص2!--دح3-
!ح!حع!!-عسجمصك!7لم!!-!صي!!7،!ءثس!!ى!ى،صلم+ع7!ه!3!برص

حمصكا،-بر!ى!3ًكضكامم!بركاطع!س!!!عكحورصك!ءر:73*لأ!-ص-سكا23!!!سِيه!،بر-

س!ح!-!مءكا--مصغ!َء-!ء!.ء-كا!"ير!!،؟ء؟؟-3!ى!ل!

--ححسصزرءص/ص7حسسص-سى-.لا3-كاء*صزركا!س+لا،مم!!-،مم!ء.-؟صلي!م!كاضعى!-في+-!7--

لمءس-!.،ش-!37كا-ح!-7-خقي7!+كأ

7*بخ1كا--؟7!ء-؟-ح!-!-،ء!--*--!حم!بزصىك!طعكرر؟!كلنيكا-/

*،!كاحنى!---6."س-?2؟ع-؟بر؟ة+ىسةمم!!!،*?--كاط؟"-!ض-3كا+؟ءكابر--ص!*!حممكل**-س*73---ء-ى

لا-س!---!!ءكاء-

!ب!،8ىجمهـ!صسمسب!-+!خغخ-صخ--: !18كمميىهـحم!!صثجيز،!ض!ا!زأص!يم!ثضرو!34!ي!ث!!ش،!!ءس!

--3--!98س!ء-،ك!خؤي!وءكر*+4*ص!--/*،/+؟كا!عء

لمهـ!تئو!-صش!!--.--كاغ!!"؟ء!ك!*ءجمي-خ-سرو؟-+ .ّ-وو33-!ب
-ح!،هـ!ر!-*-س--ء-ئر--3

كحوجمير2-لمسىلم،ء-.،-،!!.ء!بريخ!،ص؟

لر!كلكائرضووِممردلالا*-3+!صحبه!!لأيم!و

هـكأ!سمحورخمزحم!ص----ذ---!لمحا!--شًكا7--سٍ-لاجم!!-ختج!-ء

ممتر--لاتم!ج!هم!!ثم!ت!كرك!ثفئشَ!نير،!!-!""ى+07-

-كاخمحدميصىء7 عاث!ثئر!ثئ!ئرىمم!؟4--

مجدآباديْالفيروزالبشرْخيرعلىالصلاةفيوالبشرالصلات

)ت.الشافعيالشيراؤيمحمدبنيعفوببنمحمدطاهرأبوالدين

النسخْتاريخ.الشافعيالبقريعلامبنعمر:الناسخهـ(.817

هـ.3201



33!!صبهع
ككلالملمث!معضبريربر!هلمجضلىثهص!!-ض!ءك!ير-ءكاص/3

ى!ف!آ؟!ممه!تى+!ءصمميما!* لأ؟لما0ءتحملمممهص!ئؤتح!صَء!! ك!!كل.صصؤ-
مم!+ثر،

وهمىيمسهـعوك!كىصثرض-ص!صس!س!-!إرز--ص=

عد!ضفييزرعؤفيْك!نرفصجممنن!بلوزلمء!ىجم!بنبرثبي!يمحوردعنىكضقسهلجهأ،فيءحوير-بم!
!سفيمفيلمبافهنيبا4

!ءلا..ةصأىِإكثهضمَ!.لرصش!صءكزصي!2ةخخ

صسلمونشمصءيروربس

-ح!خ!+سلمبرىس!هـجملوصر،!عننمهءلّمرلماالالى4

يهلآح!?سع/+برحي،!-3!عَط،نمهعمصبز

نم!لأعحم!--ءس-،!37"لر!ء!

جميمءرو،

ك!هـىّع!صبببمجحبن!ص؟-روسشكل!ء3رلأ،*

سسس!"؟بر+ا

!هىصىشصض!!طهـ!-ضد.-.ء4!

كاشص-ى؟علأحلا-ش!-ل!تخنحز!صصنتكّح!

7مم!حم-3!!الهـفيبر!-د-!-.صكر!101

ص،لأ8/مم!-ء!ح!-
-ىورصحرضتمورءت!ثى---

؟لأ!صل-!،بر--ح!سحس--ح!-ح!صء*أ

بر-ح!،حح--مم!-صك!رر!-ءسسس*عمى!-كر--ص-صَ--+-----!-

-ننع/7بمي3+بخ!*ئمثوا(جرنم!ىص!شئز!!!

"3!3*ءًد97ثتتررثجهانلبوىأد!ع!وو

كأحيع!؟!"---

الدمشقي.النحاسبنأبراهيمبنأحمد:المؤلفالجهاد:فضلفيمختصر



!73!!،؟ر"!

؟دع؟!رن!غ+

غ+كاك!ح!"ء-4-)ر!كاءضالم3ع،!.جمحتىلمررجمص؟ببئهـلأ2-؟"محهـ3كلا!ى---ع---لأكا--+
-!ءبمءس-َ !!-شيمئميرف!سير،،!ص-!كاج!عهـتزو*عزو*6!ه!-43!ح!ور!

7-!ضك!ت-عيي"-ص!!!ا،ى3:+-!كاحع!*!ى-7

كل!ال!ء*مس!س!ول!!؟طلأء*سس!*!)كل!!ص!سم!ء

!صوو!--؟في-،ثصكر!إ!4اثحالمثرمبماع4عليمضنيف؟!غكل

.؟.ء!ك!!روحمه!*3ولإ*ىهـ!،؟؟كأوو!نغ!ع!!!ا!!ح!ى7؟س!

ى!8!ي!*كحئاضتثليهووممهمح!؟يحظ?جش!!3"ء؟!،!!"،!
ء-ىس!-،؟!!كبمكأ-،ع

لم!ئه!نتغيرعيصرجم!!مريرفيسءصبمممه1!لنلأهينلي-)اثزفئاكن!حزءامكل-!*- سصكا-"ء+؟ءكق!ور!!)د!مه!س!،!س3معيم!!هفي!ء-?!

كسطب!عى3تنلملم!يِخهكنمل!ء*ء"/!ح!فيأع!ب!!ثيثاله!عي7؟+*

،-،.ءعر+ضءً،!س!صمجياثفةصسضجميبركا
كا+،*"ص!؟ً!

ك!ص!

ثم!+3-7ءأْم!-!-!ص*!م!ال!ء!لأ،-"!ير!ا!

!ث!!99ء!?1،ء،ص!4عيء-؟!"س!

يم*ثيم/\ء*!دبر-ء؟!ه)جم!ا،!3ع"!!!"-يز،ىلإبرجئيوخ-؟ص3ى-/يزص

-!ئ!ء11جم!!1علألمكل!-يم-يموو"!-لإسيمي3بم"وو-ع!ئنك!في

+زر-*؟-!شأ-!3"-يز!ء!"ءخ37*!-كا

ئم-7/!ةىلاء3!ئخ،د?"!

تم:صس!!3!ءَجم!-

ثر+-خ؟ح-خيت!ص"س-كا!سسك!كأض!ى؟؟ل!3"-!*.ممشش"وج!؟/؟

.-!ء"ً-جغ،ك!!يرصسر

ح،!هس-ط!َ-!!!

نخ!:ءح!عكنىبهّاكصفنىِصس!يركليرم!كو!يرلمساجمميح!هـ-جميملحكغىص33؟خصرءجمهىك4!سع3لأص؟+7-

ع!؟مم!ك!مصر!رجم!"!ثَبحي،!جم!!!!محن!أغكِّووجم!جمهـعرزصء!ؤلحءد.نرص-3!!"!إ*

*بز-ىكأ7-+8محركأ؟مح!كلضوحع!يرم!جممألجيمقح!مىص)كل!حمرص!لمضد!معحم!0َء*3-ء.-.!ء،

بم-3-ت!سلا!---3محهـ

كهـ-!3س!

بم--!3-4ع!،صعدددىحموكومصك!جمه!جم!حم!!!كهطثةك!ح!برءمم!توو!ةممررعزص8ك!!-"سه! ثى

أءجمق!!!كى4عع!!ك!ىحه؟كىصالىمح!بن*صكرهـمحَ!8أص!جمكص4ك!كل"5!ئ!ك!،ث!

،7كا!3-سءدكا-*ميوتةخع!ثح!غمثمحتّش!صركاثمينككرع!عرجم!شروجمشح!ص4!*شكأح!لأ!ىح!"3*

صكأ%-يمكاخ74-+ء؟جمر!شكا-!يمهـحميمعرء!ب!صَصه"!بهرجم!ممص!ت-ك!ككل7ى-7بر*

7!!،-*!!+ور-ء-3ص-س*!سإ

2-شسس!-س!كصرو-يريى!ل!ص-ء.-؟لا--=--.!ءىص-س!!.3-ء------س*ص---3ير--ص---!!ء3كا،

بنمحمدالمواهبأبوالدينشمس:الغيطي:ع!اَّالرسولىمعرا!0

أ
هـ.979:النسختاريخهـ(819:)تالشافعيالسكندريعليبنحمد



،!لأصئر!-ععلمهطيرس-

ءكا-"سس-َس-حميم-برّححس!عه!-س!ء-ح!ح!ى،

المهـنئ"حلأبرهامامحصاكحبهث

ص5البئ!مرربمبمك!ا!دجمه3

!نتزك!يد!انهطالمصاب

!سسء-!ص!ص--3-!ول+.!لدنحفإيهـج!نننأنونّا كابر!-.صصلاهـ؟

حس!-!لاحلأصءءصربر-س"سحسك!سصص!صس---!س!هـ!نر2

ص-حمكلا هطهط

فى*ء/-ط!بر*صلملم!فث،!حم!*صج!*ب،حمتى2-2كيبم-!**حزثصء

لأءص7!ي"---ءكل!يصصأكاصص!كاكىلمخ!سلي،ء-*ءصته!!سروهر؟!!-ء8-س-،خ-ص!ص

*!ْ*-!ير-ح!لإَورسعل!جمكي!ي-برصور-!صص،صء:ححررىب-ش؟لاصصهمسى!،س!ررحمم!--ح!سس!!!كي

؟!!هرس

-بركا-صكا-

"-*-!"حمكلخميجم!كيص!ييمخ!3كل!

نج3بههطثطهطه،طهحوسهطسءًهطي،

عص!،ير/لأ؟+!-؟**لإمم،لحبه!!

حم!؟!-ءصبز!غطلا!يرصَ%ير!حفيخبح!ى

مم!!صكل،*لمءير-!سممص

2ء37+ءاخص!سه!-

لأء!!.*"خ-3-!!،-ع!!ىلمكا-صصكلرر!؟!-3!ء!كا--47ّ؟سع!!!+!!ك!8-كأط!ك!+-لم-ح!ال!!كا".ضءْ-3!!!؟!*

*34ئرء733،!3-لم*"قىلاص7!بر!كى!ر*كل-!شفيثةحمور!تر،كي!حم!كأ"!،!3ء*س-ء!"كلق!!صءح!!ص!صعمعؤص

ءّء،-!-3+"س---،-/خ!!!ضى؟مم!!ءض-بر،3-كأشص-3عر--3جم!عتع!طلمج!لاكر-اأ

س!7ّ--"صص-!*ح!3!!حع!3ى

--لألاء-*!زر3ء.---

!4!3*!ر!فىلرحركك!جمت!حمو13

إثمئثرجمف!ل!نومح!ث!رر!9جمك!إكأ

:والبيانمختصرالمعانيعلىالقاسمابنالدينشهابالإمامحاشية

الصباغقاسمبنأحمدالعباسأبوالدينشهابه:العباديسملابن

هـ.أ136:النسختاريخهـ(299)تالشافعي.العبادي



سء"*ح!!يم3!-!ص-4
!،وهـسالح!4جمت!مبب،صعافيلبون!ئا+امم!سئما"ئاء-

4-برولا!سرس-6ى

-صس--ص-!ب!بماعد!لنيب!م!ب!لاوسع!ت-!ثمصيشس-!إكاءح

!يما4*!صصحمر!*!غ!يى!!،7

!"لئعاساث!سسس!اببثمس!ثصفا4كأكل"ي!!ع-برلرضاما
*ء-"ءء.". 5!!ءحسصى-!

كفء4"مزَص؟ثحد4كا!سب-7-

*ح!*5!-!

كا!؟ءرزك!!برين-*.3!

لأ-!ءص!7--ئر*!ص!-بم

كاءممو3!حدح!!ىاأ!هم!جمصيرح!!!!يركافي؟؟ووخ

!صكل*عع!؟فيءالصهمأ،،كى!!--3*

ى!!صص!؟ئن!لمس!؟؟-لتو!لمص!؟!مخمدك!كاكا

!*،!يمّ!ع"!سسء-!ش

!!كا!!ءكا
+صص!*كا---.-7!جميمكا-2/-

يهورصىش-كالا؟3ص؟+3؟صءص3!-ء

-!ص*:؟.3+سء-لا؟!زر-7ءكأسء-ز

كاح!!-حم!ع---!5؟خص+س-!ير.ء

كأ:ك!؟ص3قي7!شس!ء،ط!!جم!-!ء

بم!2حمظعطتملمء-*!ينيش+بر-2*-.ءلأ-ءسس!لح-

م!3بر.بركا--!علا-كا-6،صشلأ-،ئج!؟رو"

ير-!؟!،!تؤّ-لأ*--"شلأوو2؟!ثهين-لأ

!!نرير؟بر-

يخلإٍ*

لأ2!1ء+بر-صئج!؟؟فيء

ء--3--تميم!وثئركث!أ!طعحدمكمه-7(ىً-ع!-كأ+*"ئر3ع*س

ش---كا-!-ص.ىءعيربر--سع!كا!ر!-
3كيميزلإبههيبر!!ش!-لا+/.-

س-!؟7+-"!-/حص*-س-

كيَ

هـ(.231)تْ.الطائياوسبنحبيب:تمامأبوالمؤلفْ.الحماسة



!-:-"!-كىأ!--ححمس
إص!خ!لا؟؟ممص*!ك!زربهـجمع!حلأصكص---+!كا+!-!+!

؟!؟!!ز؟حي!يمح!رصعتءووأفظالحه-تّ)!حم!-!أ

.++ءى+حم!!!أ،.!!حمىغ-3تفقيحورسسءْحاع!،غءصر!13

،كا!ك!!ها!ي!!ء!-ى!*03-!حع!4ص

!-3-.*-بخ!

و؟لا/لاكغاسعنىاكتهـرراممهااصسنمهوطقتماذ.لهمهررحمههـي؟ثمطفظ!التض!ك!(شحىلىةعساحصس!ا-ءبمّا

لحفكأخه!لمحررتاع!بخ!!ماب؟لفركاع!4بم!4!ينىلدبسْاارر!-!جمهظفلمكأطيسبها-؟كظقيهـ!ا

بنع!"!مهد4مصنىنمؤل!كابهشهبهتِّيزرربننهشف!اينكحوير31بههلةسررجمنلثجث4ل!ص!بخه،نج!/

/صطلييب!،صحتهل!له4!تة!اصتقيو4!زيرمم!ريإصستوقارصنبدلندّي!شص8،

سقيآ!ثقرلهى،مح!ستيقولهصموررالها؟ىستيغول!تصيط،.يقحمحتيتىل!ديثهه؟لىحممت--

يتولهْتّعالىت!كفىضيملبطا؟يعدشحمدتعهبقو؟ىص(ك!يتحممتثقولىص!ين،.جمهصت

لهكفبملمظ!اب!ةتلمحظ4دعنهع!يخهامن،لىلؤ!لمبل4نةا!نالنهإطناثنهاخنههـمدمحثرمحة

نقورء،ءىمص!؟،جمصركلئوهـ4تسلسلتبرلمحسحت،بنافبئخممت

فيص!صع!نج!صّمَر3!!!مجمض!!

4ثشثهـررزوثنجركأاث!ور!جميهم!ص

7*صكختحئتضخ-س

احمدبنمحمداللّهعبدأبوالدينشمس:المؤلف:والطلبالعلمزغل

القادرعبدبنمحمد:الناسخهـ(748)تالشافعيالدمشقيعثمانبن

هـ.5131:النسختاريخ.السندي



فلعق+ص!
)2(رقم

النادرةالكتبمنفينما

++





--صيدىكأسءإخ

*؟4*!،

زرب"(!\!3كألأصسويي!!ض--ءطر.-

ء!كاح!ئر!لأ!كئأكا

!ثنه!،غيرمضلم!ش؟؟ضلررء!تىبف!4صثكلأ!!بفصالمىصرماكضى

"كاأ!،س:ى!،،33!رو!؟-،0

-?7!-س!!؟-!!،ش!ضبر*!ى

!ىحمسض+!-!لا-،!!ل!ع3؟*،**!؟ك!*(ا

كاء-ضت!صىسح!ثمّرفهِس4كط!سمء!و*إث!ئيمس!لتّى!يماقي-

-ررلأ!لالغاضرثل!4!4و!هكأامّهع!4!ين74

!!؟سم!،ثىس؟لحممج!يرعا!كاصر!1ء

-ص"،!ثن-ء-!كأُ-!كت!ه-؟؟ش*يي!صَنهثلثهائعّسورسهـ!

!!صحمثا!ري!*س-لأحمس،،سِّثع-؟،":حم!*برعهصءش"

-صس!!!-!-ممه!ء!ه!!!في

!سئ!سسورأ!!غ!!؟قيمص-كل!غيميه!.!.

-!-كأسبم!!شل!ثطاثثو!!ررثب!ىكأيسمشبمثتؤصثرىثنع!لاحمهصدنهئ!ثفيهأ*ووير!ءيرا

*-
ص!-حكط!حعثج

ثرس

خأ!)أس

*!حبمال!-ءص/3-*ص

يم3-برسس!بم--!

التوفيق:سلمشرحفيالتصديقصعودمرقاة

.نوويمحمد:المؤلف

الشرفيةالميمونةالمطبعة:المطبعة

هـ.21!ا8:الطبعتاري!



6!.لا!--ء.كا
*+!!صِّقيكأبببم*صا!عت!1عقحصيرممهـحح!صّال!م!ترلىلمير-!حرر؟ش*س-صا!!!7----!2*؟--كأ-؟!*سبنإ

لىلإكأير-ب!قئبيرٍ-!حميما

ئه!!صممم*،ة.-ىًَء-

لزكل!غبر!جمبمطَين+ح!!ا!شش!ع!ح!ص،!دىص؟ء3!ص-

.!-ص.ص4ش!:-+ص-+سخوؤ-ىيمس/ضيرير!بتريثم!

7*3لْأ؟ك!ط!كص!!+-!--س

!سلات.تلم+لمءث!9ض-صث-!ت!----

ئه!4وا!اامح!-عد8صلغااكل*ثة،ا!يرءك!با

سص*!ا!ل!بئ4لض(-ابرالحكل

صىكه؟ب!نه4!لىكد!كىعسء

فهصبعال!!ونر!""جمئ

يسرمهنش؟اخه

3هـكه

هـ!.9اخنر؟صي!ةيرثسخبر*رر؟ء!مئرغ-!لمي!ة!ْ؟غ-لأ

اط!ب!"2ثيّوكله4+في؟صىكإ!ئنا*!ع!بهترعى-.ى-في!+سس-ورئجلأ

ك!لمجييهض)ئخت!س!جم!ءش!كبرص!تيي!خ!ك!صس،4?صبرء*/فيءءص-.*!،؟+س.-!ئى
--!؟!ور-قيا"س!س

ص*عهى،

كأ!ىصص!صسس!ا!؟،لمب!برءكر!.و--،-ء"---،-.

مس!ممم!-س

قع-*!ع
صمئى."*-

3-إِءثتي

لأءبر!كاأ؟!كع+*!!ج!ن!ا

س؟عكأ-ك!3؟بمح!نن!ئم!ح-كر!؟)45!بر!2

الرامزه:خباياعلىالغامزةالفاخرةالعيون

الدماميني.المخزوميبكرأبيبنمحمداللّهعبدأبوالدينبدر

هـء3013:الطبعتاريخ.العثمانيةالعامرةالمطبعة



!!!ك!كا-صحمور/-!!ك!/)3-يخ -!؟!-زر!صسكرسص!.ى!يئر!!حم!!ا!!ش-خ*خم3ط++!!!-؟صح!7
صغ"!+3-!-ألاررباما!الحاصلىاهـ-ي!الغاصلىبهفالأءضتبهاصروصاكى4-كن!تاب

3---ء-/:ش?67*حمض!اياص!اكهكقبلمىقر؟كأوئِررهياطان!لأكأضرثمهمعدا4ئثدحرركأافّتىثج!ا!ثدث-كاا6

تورضول39لى-نهالفهالاخيتيث!اسهسا!ورالطْنورز

ع.!واط،كمال!سئالىفىكلهاوصم!وهـر-هـ؟فهـ!كلاتصر!ئر؟رز
-!كايىىا!!رمفهءث!وء!-"وترصرراك!يفه؟ى4-لاخى4رو

كحوهخهاثتهابىصىصيداوصحيد!ءرلأفااثضاضفىالماء4اث!اى

كا-كا؟"--7*بمءشوا!لأىأ

ر77أ!خلدؤدهمرررىلهب!جت!هارركدسَ*خلحأثسمثسصرناظوهكتاب4كل3

لأ-!كا!-؟كا!-!سنور!صنث!و!تم(الم!ثمفى*صسنعءمونجم!4*؟باثفمعرهـررب-ا

حغءل!هوخرعز؟!.ظا

؟!ووح44"طه*ء-رلآ،بدهـحم!قيق!!ارو،حريقورنر!

عو*ء!ر!دارمارز*بداهـا،!م4!نين8كهـبربم"ث!ا43وكل!لحوق!كا

لاؤارمشتوائبئاووناثغاضدمولا*آلا!أرز4كستائة!كألر*ح

"أ؟ث!نارزارلأرزء"(قيبحين*الح!نارزوكأ4نبرطّاعروعغرل!

لم."فث!عرء

"ْ-إلاءص!أم!رربرقىصمناظكمّ!شامنفهثقياسرر9ةفاتصثع!ىشدثمست؟ع

هاوسسأس4داردواعاع!مر،"ء-4!3لرصس!رهـ-4،،قهـو!ا

+،ن!!الأع!با!سامررالعاوىمنمرر"ئمعأ7!ونولجم!روشىض

*"-!9يز

،لر!اصضأ!ماعو!رورجم!فيع!ىكمؤجشسء-!!!-في*3؟هـرو-؟-لا

ء/!.كا-!تجيرجمهجمهـئ!هج!2-!سنن؟قي؟سمؤكل!؟رر4َ؟هـكعه!3!

---؟س-؟كمدكفثكجؤ!-شى!تظضغَّئئبثأ-!.--ءطكا*!كا

ير،-شجت-*!صلآلأ*،!ر"ئحتا!!6*؟ض

!-لمء؟!كا!روكأغهـلأ"كث!ر*2كأغ4"حبم

---،مم!خ،

:الاقتباسأساس

الحسينى.الدلنغياثالسيدالديناختيارالقاضى

هـ.9921:الطبعلايمرد!



-صلم-3،1هـيهصصعٍصسحئ!هههس3َحمس!سلأ

،س!--!ي3

!!لرويرى*الخواصارهامئ!الضواصرردوةح!!

-د.+*ّصء،

،ًّهرءصءئا

703-كضح!ع/!خّع!-3-لأىكاع!-7؟3!؟9،5

--!"لحلم1لحمعيّءاءكبير41دلامام*الفهامهالبحرالحبر*السلامهالحا؟عاب!

!*نووهلمأ9النا!حةوالهممحا:لف*المشهووءرحِفالتا9ءبالس!ير*-ص!

ي!اددهرحمهالخفا!ى1"ينعىهافإحمد!ىالقفماهقاضىم!

ي!جميله!!ر

!الشرحهذااثىظءكأباحمحهغيرمستوفياِلدرة!كتكانا،!

!هبة8وأ)حمؤ!احدقهعلىطبحناهمنهمحزلاوكانم!

+-!الحاجةمحنداليهويرجعالفانذةلهتغم!

يرتمتش.3،!الاولىالطيمه!ص

خ!!-ش!+ء3كا."
33"+ءكأ"!

ح!-؟يحكلمج!-؟!!عبرنجيص.ى7!الجليلةلمحادمت9ءظاوةبر%عمةطغ!ص

ث!-ع-+،-""-/!ص!لا*.

"-لأ3!**يالجوائبمطبحهفى!

-سع!قمسطنطينية!3!ء

لاهـ"لاس؟ك!!*

!ر!ته!،!"ءصص!رد!صَ-ثر!!ئح!!؟!وحم!+!رجمؤلم!حم!-!ء3صتلا-َس!!3!سمم!!ي!ى?!.!تئح!كم!سح!*!لم

:الخواصأوهامقيالغواصدرهننرح

الجوائب.:المطبعة.الخفاجىالدينشهابأحمد

هـ.9921:الطبعتاريخ



/ولأ-ء+7!برث!ؤمصرصر
كا3لأ*!هوصير!هس!*لا3!---لأ

--وترحطلى44تاديللم!رءلبماب42!*ءا!ق!رز!ض؟ل!ر!!اطد

ش!!-حثمى!ت؟ق!كلع!عةالمهلمرم4!!اح(فيافاليض؟لثيفر4حنر

صد!?!3َِّ----بمء!،فامر؟ل!ثرف!،هـجمقاوةهـممما!تْ

ي!كى!صاثىلأهء-كا-كا-برحهبه!!-!بن!3صء-----؟ءص/4!-ى؟!ررابة4بر؟ه!مكقعل!يهثع!جم!ور*.

-3ءءسلم3؟ءبر:*فيصصج؟حت-فاظا!رز!وركعرلم!وبئ4
ء-/*،-+"،رومميمٍس!ا!هكلصفتثمله!مم!*ص

ينجمج!ى!*يهت!ح!7صي!ة!كهـء!-!3

ثهـصم،ءص!!-،لم!حمكش-

.*خَ،ضشئزكا

مم!*!لاث!!به!ءيا!ه!!ى!!*في،لمدونر-ت!ب!تش41َ،يريهم!تصيلآثيغبل!ث!ججمحويتهـصس!رثسرر؟ث!رى3ء/
.01لأس!ةء43.*صطالصمصدال!!مها!ما؟4ءثطص

!!بمعكل8،.ثصس48ه)طمفىصيصس

!ث!عق-كا-رووو*--سهـى!لقجمتكلكطادص!ءف!؟كدبرثفى.*(له4لئنزورفىءفلثتارو؟لباسأ
لطضءلى94عا،!ر(هـملفتاحىنرغ9لمعر،مسيماخثىثصوفي4ادمقكين!ا!يمإممز

لامئاءة"زررحا(4فك!فلق،،كث!8"3كرر*جمث!رفثرسبس!لاحهء7"ف!ءعمثه

!لالأ.*طورءتفلحهفوقي4كأررما،يرقطءحثر،ل!ىنث44اكاس
كى"فيمهع!رر!جصي؟!سا-لحقامبرصلن!اصلخهامش!تبل!عغو؟4ررخبم

بهنتصبا!تملقلحمص4فرسصب!ئركافصهمار،سعصسصته،يز!لم!شاصط

ءثسصصتيرأ"4ءدمصسصسصرصس

38ثسياثهبر؟!د4صبراركأمسعاصرف!مافد(؟*رصسّافق8لأهر4لىرر؟حعنرف!

ء!(!ر!نث!ه9ق!لىسب!ثءجمي!ثرةهـسب!ساه!ه(!د!0،3")سنة4!ر
؟!عؤيجاعرش!ؤ؟ثاون!نتفىهـهر!بصس!؟غاةمحئإمث!الة4*،جلحفي

ءد*تاثسنةو؟بهـ4يلا!لص!كعف!ماوفتق"لبدجوا!مثار4صتعت!هـنيافئعم!متهوالضا-

-*ثتتاءور!فانقس!رافلىلى،لخملليى؟ل!ولت*وش!محن؟كاطيراهلثبدعهـ4

وصثنسغ(ورتدآقتملنرووهـكضالهن!ىءخوو؟لمترمبدر؟كر4ثدشغ4ك!!ك!نجلر-شاسن

صسسبم-ى*َ،!"سح!سفيسحم!يرء

!رز!شكس!قيثرس،كصلمسّكض!صسء!3؟ضيركا"-؟قيلأ!ير!"مي؟

!-فيس-ءصًضلثي!صسء"صم2لحنرلإقّكطمعهألاكلى)أ!م!

لمجم!سينئف!ش!*ك!ط!لا؟يربرشْكابر-صشلأ

التنزيل:معانيفيالتأويللنابالمسمىالجليلالمرآنلفسير

بالخاؤن.المعروفالصوفيالبغداديإبراهيمبنمحمدبنعلي

هـ4013:الطبعتال!ل!.بولاقمطبعة:المطبعة



سس"كبم.عى--؟ء.-/.كل.."فِىء193ِ؟؟
!3؟ء-صصوصثيز!صسس---كا-ص"ترص!صصَ!!-

%4 ، 4ى3!!ص!.3،لم!صِّ!لا-!!صكص!ص-حمى-،ى!،9صص!نششص.23،،صءسَ!ء
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ر-!!سص!ءكا!-عس!سمصر-

ح!!3لأ!صص،رفي41الم!!ركرا!م-دلى،ورب841التةرار

!غوحوالنالررلصاصب!41صببالر"حالعهدث
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4-داتالن!ؤنس!ص

الغي!ب!ك!يص

ممةفيورثوباا

قص1مم!*ح

ء3"بها!ص!لمجركصاثي!ئريمالهصصم!يس-ص!ص3جمجمىعيصض!
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اك!ير!يطم!ىبهيتن"عاك!!كأعكه!!!-ء-

سب!صص-ء
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الجوهر:تراجمحلفيالمهذبالتقرار

المالكى.المفتىالمكىمحمدالسيد

هـ2013:الطبعويخ



-!كل!!م-لاير!؟!قيكل!!أ--ء-ضر!!ىكؤ

صحىء!هى!3

!؟(

مما!(

ك!،ص-عس-صحسصحصرح!صص7كلي!يئ!مى.عصثىلى!أ

!ح!!طح!،لإ--ّ--!-حطءصئ!!

"3-!ص!ء7!+ع*3سءفقآفترلمصص*صيرء*
ص*س-!-رر!صءَ!صصص؟غ!-ثه

?ص"!سع7-"ؤ"عىصر،؟

أ،ء!!2--بر!ءم3!لألألأ7-ّ،ء!ءا2؟،

"6ء!3-ص؟-ساعءل!!أم!ص?!فبم3-3ى7حّا؟اليسرعييئا!باءاصدس-ى*!فيء؟،بربم-"!-س؟.؟ص

!-"ع-ء،حمح.-

!/+"-!كا--تنكا!

!3!س/لا--!في!!"*"ركا!ّكا!ءصي!ش!فالقدي!سىكطعةالياثكاترروس--!لاى-ْ*ل!

!!!-ءصلا؟لا-/!َصلم3-+لأ،-كالائ!

!!حِ!وءٍس-7برِ-ء

!!س-!*لأِّ"خءصآ3صكا-،73؟*ع؟!سعض-ض!س!!ىلس!اأا!يرء-رق!لا!!،!صع

ا-!7!؟"3سح7-رر*،!"!!،

-ص،-!-!،-.-!،

/لأ؟؟!!-?"ك!سيرئمزكيرى--صئر3بر-،،!9.

ء!ص-!ع++سلأحمط!ص-صزرى!!س!

ص-دصءعر!صك!*!?*!!!؟!!3لأ-لإ+2.كاء؟7شء

!!!---سى!-!"مم!!،كاسءص3-

لا!ء،-*/كمتىصلا-73؟!ي!- م!ى*1بي

مممهىحسمح3!ح!ً*!*ث!كضأ-

.!م!ءس*،3*؟3

هـتليرفيلبملكلهـعي!ا!يَامطيمهَإهـّفي

ثانحة

!حص،أولولءءضه

المى1ى!-3

هممهـيمصحى!!محىكححي!كاحسحى!صحي!!ص.

مح!*

:العربحدائقفيالأدبمجاني

اليسوعيين.الاَباءمطبعة.اليسوعيينالادباءحدأء

هـ.3013:الطبعتاريخ



-ء+!ع!!ي!-؟!"و!?حلا*؟؟ا-ء---لأ-*-ص-؟"!-؟؟-س-دخ-ءلملا-ش7لأ-يريرول7؟لأخ؟برس"*ع!طبر

؟--!ئى.3سى.ص3!-!ء-لأس*!كا-س+ص!--3س2

لا1سب،!7--!!يرسخ7لافيص*!بمسد*خمتنبز3---لأ؟ض-

-كا،؟2رز!رر!؟كا3بم

!-ض!لا*3!كا!كا!!لملأ3-كا.--3-!ى7ع!،ءرزكائج

---!-ك!ير-صمححثك!---.رر-يرر--7--7لاقي

خء*ء*!7!ث!،2!-!ع!تخ،-03ي--كا-فيخ!31
*ش!حئ!حهـكي7

3?!*"؟6!،حلاعغا4!ب!لهلات!يدلاص!صث!4صررك!مقصسب77

لا!!-لاع9؟ر-كل!اثةصولايه!وكم!كثسبر!صرجم!ثص!ككلحير!

كا؟ر-كا!/رك!س!ثيب!شجميرر!!!ور!ستووور!ب!*خماكم؟!بمجميمه--شلا-!فيء

3*تر.ير،+صازركأح!ئي؟!ه،ةيرورصى،،س!!!-!كوكأ4ثاتس!سيكلفيل!؟!؟محيير؟3ضكاخ3

4!ع!-سمسيم!برعيمثاءضكر+كابر-ءس

!"رز4-ء!ب!أ-هـلإيهئ!ح!غرجصرعء-ل!!+

2**صعكلبن،جمضكأممهمحمه!لأءكص"ى-لاط4كش!فئ-كا

-سس،---ى!ي!كت!ص!-لأبر-!!برء

!ح!جمئث!اصد!صركل3ص+ولثمكلسحمروس-!ف--ش-ص!/3!لا-لاء

هـممير؟ص!ء"ك!يى؟ءقثت!قءش!-سس!ص؟ش!كهعنّهصجأجمظكه-س!شعسما؟عو!م!يكلجمي-س-

ساص!،كهءكاضصصكلل!--73ء

ء؟"محقس!سسء!تر،ءىك!ص!كصير!*ءسء-س-رعو-!-7-"برويريز*-ء!كاقي-قي3ء-!

حصثهضءجم!!ءلىنجثهه4!قيىش!صه0-،+.!بز!مهـئ!روفئجمتوفي!ثئئر!ءءجم!كتثيهي!يكل-لا"/بمد!ءس

-3لأ----"!ك!س!!-*ثئي-3+-/لامص

كىسكوسح!خ!ممش؟هـنىصصص3ور!؟بر--!ج!*ثى3-ح--/--!؟!؟يى."-!-برش--!-!3!

سمم!6!رمميم9ى!س94-صرررءصس!لاءح!ى-7ء!آء-!+ش7جب-ءيز؟ءص3!،ختزيرير"؟-خ

+ير3يّر4خ!*،ءأىبه!سكلخشكا7-كا-73"د-7كأ؟!..

ء-،"---7!7--بر--بمش

؟"!هورص+!ث!ممهصو!ور-ع!"8-كاد-3-!مئر!!-7-لأس-!كاكا!--

!8كهـرهـكصصَءكحفى-صص!يدترء---ىص--،.عكا----ص-ء7!،،-ئر

خ"يز-!شئر3--كاسج+3-ل!يم-؟ش؟-؟شءص-؟صشخ-خ:خ-!شقي؟

--!!*/7-*لى-2:ب؟بم؟لأ--؟!خس---عحء!نن!7

والرسولىؤنعالىسبحانهالربلمعرفةالوصوللتسهيلالأصوللفريب

ع!ا.

البهية.المصريةالمطبعة.المطبعة.دحلانزينىأحمدالسيد

هـ.03041الطبعتاري!



ح!*ث!!ىلأيرحم!ش!و"-ص

ص!-لمح!!ر؟-*--!يههم!غع!س!!س

!-ئهصبر!صصص،التاجصم!أححبسعماص!ءصبلسرأج1ص!

!لاكا-شس!م!س،-س-"حم!سكص)سش-ء؟كس!ط!

صكس!سضين!ؤلمحم،!س.،كاكل!شسسء-!!

.شكأ!--كاكيم*!ء!ر*ش*-يرم*ءس!،!كأ!-،5!

حز!!يرنربهبر!عصشس،؟ح!"+تن-!"-كأء/!حِّم!س!!تمى،كسممنر؟فيط

!+؟ش؟خصكسشس*؟ى*!ص!زر*!رر!ر،-+-مم!؟

قيء+سكاح!ركا!ورضسىسحصرسصص
سرىىيئر!-!سس3رز-ء،سطكا+ح!

!روس9س!صممرسص!

!ات+!؟ص!!تم!أالنركيأثورع!ألمورروثم!أكقياالعلدكح!أ)حالمنجاليف

!-ضلتزيى!حعب1أ)حاتينجالىحس!حر1كس!جمررجمبه!الىهحببه!خ

ابمئاكسعحلآعظمكسدوسهسنأ!لباأالطبق!1!حتاوصمث

!مئط!3إتأنحيصهـا!قركنع!3حقألل!1ادأم

رص/حمىكا---ء!سَلوصً!ص-َإحمشصس!!كنس!كللمع!صسس!!ص!ر!)!عمحهص!!ىمحع!وص!ص"!ط!

صصسحزرشص!!ر2تء-خخ!يهث!ممص!ئشفيط!!بمعصحض.عح!!ءصص*!!!!؟بهم!ئج3!ج!!به!نيبه!يئ!صترءر

ع!ء!لأص3ير-"ء-?لأ"ىيز!""ظ"ئهعي

!بما-3!ووشبر7فيكا-لا-

كا-*؟-3-*َضى!ء**+ش-ءس

ووكشوكاقهليه!بب!سطيحظاليعهـيصنيالقسمطحيع

؟اح*لمسنشتوؤمررجم!اضر!8تمر!ابمزير،ئهي

:التاجصاحبمعراجفيالسراءة

وشركائه.بيكارمطبعة.التونسيالدينجمالأحمدالشيخ

هـ.8113:الطبعلاوي!



!ا*حمص.؟!صسها!-ءيبرص!ك!ستك!مش!ء9"ءى0-!بر3س؟---ألم

نهش-ء"ممت!!*ير!!3-ولحيمارز،يبمرر-ص:ط!-لا-كىء

*"حمحسّ?-!!!،لمى1هلم!-*كاجم!ر،س:

صع3*!مصر-!خمه*-كلأصحمه4ص!ال!ررشمِى4عرعبر،بب(4*

ءص!ص!كأضخ!-!ص!!س-4،7-لمين*،محمرر4!سلاح،المجثنثمق!جمى3

غ*7كل!ض!4!عصك!؟يس4-رر،تزكر

لأض!ه؟سسصي!يلمحمّاشمثث!ب!فسي347--
ن!اهشبد؟

"ء.!-ممه!سة،!مدناى

3صيئ-
،!ص!ح!!"

ألقجيىع!م!ركدماثحلخيم!اورجم!ن!؟كحهـك!جم!4!فور

ص!ال!رياأ!حزء2هاأصس!لممورصسىاثش!ك!لى؟فرر

السدهـالففىجمره!هم!حصو!ثكلير!ميصغ4ك!!يع!أ!يم!أ

.غلرعئييالن!أ!يصصووكل!ص!لالج!ص!!!!صش!بى!صلم*كا7صّي

ء*!يماححن!ك!برل!جمبرنمشرصب!جمرره!!نا.ه،*

بممإِكاسحم!مي!قاه!يح!مىمح!!رريوهف-ضرر

اررسي!يررص!ي!وو3!طئر!يه!كعيهور!وهئ!"بب!جم!فياثنريهثلا

!ي"ك!ر!كئغت!م!س!ؤخ!*"س!إممكللأئاِ-
ص-

كا-ء!ي!ش-؟-!رْرحثسغير،ء*

-!؟في!لأدءص--َ-3،يم-!ر"!م!-خ7قيأ-لإ*،33

بالتقريب:المسمىالكتابعلىالمجيبالقريبفتح

.العزيقاسمبنمحمداللّهعبدأبوالدينشمس

هـ.821!ا:الطبعتاري!.الأرهريةالمطبعة



ثد؟صتح!!؟يهشء،ص!يمببر؟؟ض"محيبسثأ!اكتد44

4!مرريكشركض!فثثس!!ىسِنشصء؟كا

كأ-!ور؟!لهـلأور،س،.!*؟صيس
ثحر!جسةرك!ىلمحهلاس!""لأ2ء!يهخى!

ط!رز*3"!!ك!كيئ،ثنشش،ء*ء!عس

/!وو!هر*!!!؟،ك!صيرن!--ء!زرس!مص"س-ص!س

جمم!.،

ىْشحمرعأ!ء""أ!""4ارءشي!الر"يمحرأ!س!تاب-ٍ

اكهن!ةف!خاالاخوارزن!ءلمربرى4اين

ل!بع!نْ!مات3ثرأَ"هـكقءريعسئ!جمهوو

يمزرثهـشر4رص"هـ4؟ثغاحسد.،
ىننىيا!رزفيسع!بربن

ي،كفهء4زش!فرواثعِّناورا
عهـيي!ورفىيرىعسرهـصرارواط!ةسرء4

اررا!جكل

عمسئ

!مي،ص!حمه!!يئخشأ!كصصسغص!يركؤ!و!ج!!جم!!ظع! كلو*صلاص
3!!جم!عضحمي!لا!ز!رر!!3ير!ت!ءمموفكل؟ككلييما

صصص!"!كل!"

؟!صتاعبئ"ءش3لاضء!-ء،-!ءض3

ك!؟،جمبم!!*ة

نر3بهإءرز!!ّ؟بنرث!لملأ!ن!!؟.--.

:الإخواننصحيةالورديابنلاميةشرحالرحمنالرحيمفتح

الشافعي.القناويبكرأبيبنحسنبنمسعودالشريف

النيل.واديمطبعة

هـ.4921:الطبعتاري!



مم!جم!لم1!ءجمىبخىمم!كل؟ءبر-كا!نن!*!ا*ف!
م!ها!ون!!!ووكل!34*!ئش!ير!!رجمهكا؟اك!تنلمح!2

كئفيثس!جمبن-4برع!لى!إبر!ثرشينهىكهرجم!يخلمحييملمجض

+*ل!**ح!و!حءحط
-ءسخ393ص!ص3؟/سص3!كأ،32

ل!ىاء!يما11،3بناكاءك!*ىالاد،اهـ(!راك!!
"ء

!،ىابمغرالىالجندرىكطا!لدفصَ!-! شص!صهـفلإ-
!ش!ا!لجارقأجملبم4ء!ا،"ى-كأ*

ءص!*اليعتنبيد!لأ

!*94غكيث!

ول?*سىس!مهـ**س!ص!ثن!وولا!محمصىصمحح-/!ءي/!؟

-3!سِ!"ضربربرص؟بخ!!9؟،ءج9ص،)ىلبر؟،4،*وَليوال!ر+!اصسا؟صس!ىعا71،

لا+كا*ءّ،ش*!أ-ءْ!دلمبر!-!ش---صبر-ثكا*ءتر،خإ8.يزص"ءغ!ص؟؟-ضمص!تجشاكاكا-

3-!!1ءصءلأ،د!.ول"!كا*بر(!!لاسّ?-ترصبم4!و-ءلا؟

-7ءّ"يم:!ص!ن--!ثهكللأخس!*!مئم!أ!لا-ءء-شص،برً-ءِّسص!--

!ى*""ثكل،-!-

الأدبية:المحاضرات

البغداديالحيدريافنديفصيحإبراهيم

هـ.2921:الطبعتاريخ.العامرةالمطبعة



كالاء-43،-*-!ش!!-!،ً-ثك!اْ!!ه01،حمي-+ء!مى.37"،كاصةء!هص!

33-س..حح--ببرثلالِأكاأع!ننالمفلغاصرر!ثط!مىلخر؟لغمحعرلث"ح4!د

ح!/-3ء.ص!صو!دىاوجماعي!ول!بم!ا-لآ

!!53!كا-!لاهـلىررم!!

ث!ه!لأسبم*.!إس"بأل!دهـيخىجمكل

ث!ء!ئحئ!!،!6!!ملا/ةو.اثعفس"بر!بم

؟لم،ثاكا"!ىع!سمسمسحعصو-جمبق4اسي!9لأمعكهـألىهـالمسلا؟العارنوبثل!!لمور.؟

!!!سلاممبم3صلأ3عاتصالرسس!شثْامترفالاءيعكه4!دعي!أ-2!*-!ص?صيهْس"-

!زرءصس7صسررى"حمسيرصس-ء*ّ. ناكعا!نجكيثاححامعا!ابا3رو!نفاالهـق!الميجمتعكييم؟ءجمومر

،بخ!لآ!بنء4!إد،ك4يرالعرفيلمننش!!ن!ثك!ءتراحر*!ىفا!رجمرررو!رةْهـد

*،2لأكسخىىححافي!االصأظثا!لمحس!3،أثي!افئافرةالىحوّهر؟-

-ءخيهاكلثظرعاكمسصسلى؟لى

وىنت*المحرهـ!رررر!ج!عتلقور

ضى3واليشان!رصا،جيما
!ر:!ءصرخصالعدمم!نحث!!ل!!رْأثيى

محصس؟نعبهبنسرو-صس،أفىلسص!جمس4يهصمولن

حى3صحليمبنصىلحر44ءآلمضترمىرربصرر4لف!جمو1هـفيروقالص

"!-(؟محكامعناععمقعررءفّيءاعينالهميعروأواثكه
3،،!-!*!+!!*عما3!ىحث

صس-

سصم!-سءلألا
-*ير!أرو!سخ!س-ع،ء33ص3سسعس"!ص

.الباروديمحمدالسيد:القاريتعليم

هـ.4921:الطبعتاريخ.التونسيةالمطبعة



4*!!/--سعص،س!ءص

!--كا-/3/ء3لأبرض33كاخيرء*جم!حمخب!ير*كأ-ممسر2

*+*،!!لم!ررء3

-كأ-!!"كا
ه!**صيه!!،*سءس!ص--ص!

"7صصلأ*،-!س-ءىع!؟ك!ثعبتأثيز؟يرأكعن!ص!!تممنثجثعً

أ؟!!!(ئنأثعسُز"كأكئمعثنثنِأ!لمحسِّتٍدشعمعدأ؟ثكمئم!

آئ!خوىغ!!ئنعيمنيرفحصث!آ!لمحسًمنِأي!!ء!2و

عثع!؟!4خثوً؟قيئحَفدفيًأخ!معدَبَ!بم*رر!ررز

أ!!ر!!لصاء"!سكاصصمت!/ى،صث!أشى!،كأص!عو!جم!ث!!!ر

ء3ح!ش3ص!!لمح!!!ة؟كاكم3ْكو!!تهـنىث!!

/!!،حمكل-هـ?ص11

،ءععءى-+!شنمط!صسو!،!!بم!!كا!و

عس!!لأ

لأألألألأ!جغ!ئ!!يرءض3في؟لا،

!!دحمس!بر*ىعىع-لأ؟ض

ع!ىع!خ!لم!؟

؟،ء*كة.؟

الهذليين:اشدعارشدعدع

.السكرثعالحسينبنالحسنثععيدابثع

هـ.1272:الطبعثعاريخ،للطباثعةالعالميةالمؤلمعمعة



ل!تباليلحم!تئصيحسا*.

ا!ك!ب!رثسقليرح!لاثشِ!!يعهك!دك!"حيمير

7*ثعسيتقيثغ!يرفرثهـك!إك!ئئيئ؟!ئل!يميعكل3

مك!ت؟!مزي!ءج!كلؤ!؟كرجم!!ر

لألأس!لع!ص!4ثعاث!كل؟ب!)يئ!ث!الع!ر3.43!

!سس!ءشسورمح!يئف!1ث!ئ!..

ا!غعرل!ئ!ص!

حرعي،!ي!كاء

!!لمنحوم!!
ركا"ىيرركرءعئر"3ءّ
لمم!4!!؟ل!كسدحاررءع!ع!ي-ص

*-صص"ء!ب!ئلأ!*!صصلبصص-جمايرجم!ئ!ت!عّهـئؤثع!أ!يخ

!إأ؟!ر3ء/-،صش!؟،ط!،قيى؟-!جاثغابئررركر؟

يموجمررث!مش،9حي!بر!حورممو!"ثصجِكسيضي-عسيوريسو.

ص!حمتر!!يىحمهـ!ممى؟-س"!رر،!ى.ت!ش!ر،"!ءص كاصكصّ،طكً!يْىى

!!!94"لمء!*ييس!-*ص؟كرص"!مش!عسأعع!مهـ

ع!!،لسسى!كا

لأ!*!-!ء*كحكلصجمسلم!يرخمى*كسه!ميلمقعمصسصعنرحسكص!صخاء*ء!ف؟1

!!!+محصصعاس:سوص!عصئف!8!كسض!كا!"ه!ك!هيع!ضه

كا-ك!ضسكلمم!ويريم!3!-لمحيمحؤمموقون!-

!---،ء\.ح!حث!

سء-/ث-و:7!؟ء!،!كالم!-ء7ء""ء-!حمب*

الوزاني:محمدسيدالفقيهحاشية

محمدسيد.كيرانبنالمجيدعبدبنالطيبمحمدالشيخمنظومةعلى

الوؤاني.

هـ.9221الطبعتالتل!



خ-ء-.!ش!!*!؟؟ئن؟جمخ؟يه!
!خ!ك!جمم!حي!"*لإ*؟!ث!!سضرصعاكضثبنئ!أ!حايهصضثم!ورصف!!تئحث!جمبميرجمئمىفيرريمههـه!صيخح!خشصيم.!-ء--خ

-ص-ه!.كركش!وثتثص!شء!حم!9ثورحر!حمم!-!!ح!يو

4ث!صزسوح!ا!ر*!خسسكوبر!"سروكيلا

ى-صصص!الأهـ"6!/!/+ور*!مس-دس!-برير!حس!9!وةب!يهحكيكل!ح!حيضسثو!كا

3ءج!س-17س!ش!كضة-كا-

!-!!-

ك!-لأك!ت!!لا!كي!ى!ته!-لأءسح--كسحم!،3
7

ممرسسيمبرا؟ءأص!ألاء

ثرسهـئاؤءزر2!اعاكهثت!د4ب1كأ

رودمةاتنايهفاخز*ةكّق،ث!اءنت!ارا*-لا!م

فثم!الاسلا!ل!ضا*اقا!رر-

يانر!؟بجميئ
زر-غ!!كاوو!+"يردبيهـسه-ا!نمهـارى3!كاكاس!ءنجوص،ء+

غ!"!-!غئرءثتىفيقد4وقه4"!هـ-!-كا!ء؟!كأكا

عم

ثر؟لمحلأ!ء!3--

*غ،كرتح3لم!كثلا!9ك!ء3"-إ

ء-؟سئم!مئخي!-!سهـى8!

7!!-،--كى+ءجميركل!بر-!ىثس-ضيويمأ

تؤ

!!فيء!!؟في*ل!!ه!+سمم!ت،-وو

القراءه:علمفيوالابتداءالوقففىالمرشدفيمالتلخيصالمقصد

.العامرةالطباعةدار.الأنصاريزكريايحيىابو

هـ.2811:الطبعتاريخ



7-؟كاءته!/-!7!كا-ح!-!!.مح!---7!--*ا-س+س!!---كا

لم!لأ-لأ!!ممي!77-لم-.؟لأ
!؟ثظ!!إم!لمكي!كلثنط"--،3/ير

لأ----رلوول؟!"ءسافى"النصدامح!4!كيهء-
أأ،،ثيورئمم!"3ك!!لى

كاكاء.!م(*بر!مم!!يمالقبرحمكلقى!ثا!!لمجّا*مرم

-!!سإسهمئبهد!حميركرلم!ررذغ6صرحصر4جما!حرلى-7--كا
.7(ثثد*رو!رص"

-!ع".؟،ررس

لأ-،،ءلأ!2!ر!!غج!لمرحمصسصسقده-!*أص!؟-شبر!!كش"-!عهـرلما"لأ 3-----:؟!بر-ضءى5ى*-بر"برلإ؟!!!!--!ء-*!عص،!؟،بم!عو!بر.-.-!س-

*!*ء"*--ء+7هـ؟؟؟س،عصءى7-ء!7!7--

*-3!-ص.ص143؟ء!تهبم.ص،؟ء!في-3ص!!!ركاد

7أسءكف!**م!7يري-،-ء3س*-!س-س-*!!-

..لأكاط3هـلم!س+كا-

يخ.بهثررست!ورج!صئحثسئس!كسسئمئ!م!مى-أ!/طخ!--عم7-لأ-!برضكاكا

لا-/7!ء---كا!--(؟ء-"ف!جمهـاجر*!حتبا!2ا!و؟!3ميسبيد--إسكا--:+3كا-

كفمتأدن!ثه*م!أثذكرىلإبر!صونا"!محار!73-

"!؟و3صخكص!-!ضض،-ع--3-عى،-في+-،فيالا

!--+لإعيلأء-7،قيّ-ص7

لأ!وس!-س!ح!!!؟07صكح!!"++

؟!-03ير--ث!ء؟--7ص7،*ع---كأ"ءكائر-3

!لا!*-3ر-4/

يم"،-صسسهـس---"ص--!يميخيز

ىيص-،/-كا-س-يئ-*س-7

-/ح-ج-ء-خبم7كا---!خ7،خ-كا-خ،7خ!خلا7ش؟!؟،جميمكافيشس-كأ!؟؟ئن!؟!!أ--يم

قي!3قي--كا----3---!*!.،!7-ءسكايز"+يزقيثرئر

لأ-لأ.لاء--جى!؟!ىء!

3!7+د--لا-س-7-73كا!ى!!قي!3،ء+-.يركالا

الإيمانية.والوصاياالدينيةالنصائح

الحداد.باعلوىاللّهعبد

هـ.6013.الطبعتاريخ،الميمنيةالمطبعة



!!حجكلثشبهىك!؟عث!صبز!ي!سكأا*صكغ!ء!كيثرثجأ!-كا

"؟حصر؟

ط-سثىثنقيير،نرلئم!ثه!يورايلا!كائوبىجم!-!ض؟إحيكلًو،رر!

برى!ء7-؟بر!لر!بر***!!!حميمس3ءا

برسص*ء!كَافيوركؤ!كاع!ءككخس!عقي!!حثكشحمه؟كأ!،3ص!صورصبخ

!ىءهـج!!ي؟!حابمهـم!!اخ،ير،-ئمهـةص!9يريتن!لا

!سبز!هير!!/ثخ!سلاكأبمالىبر3صهلالموو!روءيخرلم!؟؟كأخط!*

!رمم!!سيح3!ىضسهمسكهثسثسعير7-!كا-حصكاص!*رو!كههعمث!كس!متص

حكبر!7ءير-

ورةص/3!جبئبرشىلأءْ!1م!ئئئيهـثحا!ئئْريىلمجئري1؟

ر3كة!مح!لمبهتما!ظجمبدلمحأرى"لأ

ضأع!ثظثغلل!ثنو!كل1

بم!سءبر،؟ىس،خ!"ِّيىيهلاهت!ل!-

ير""!بر!+ءيرعكأ!؟!!رىحسثرثع!

،*!ير3!!؟ء-ّ؟ط؟+*3صرءمم!لئوى

!!ء؟/ًء-

!ث!\"-فهد3!بر/ءكد!سبمي!ءح!كش!

ءح!كا!!!صص!ء!؟ىكر

كز3ك!لأك!!؟ط!

:الساريالنوروبهامشه(01)جالصحيحالجامعمتن

.البخاريإسماعيلبنمحمد(.الحمرساويالعدويحسند)

هـ.927:1الطبسعتاريخ،المرسةالمطبعة



المراجح:فهرس

صادر،دارهـ()9137جبيربنأحمدبنمحمدرحلةجبير:ابن

.بيروت

هـ.ا282القاهرة.خلدونابنلّاريخ:خلدونابن

جدة)31،حط،الأحبةوذكرياتطيبةمرشد:صالحأمينأحمد

.هـ(141للنشر،6المنورةالمدينةشركة

وحديثاً.قديماًالمنورةالمدينةمعالمتاريخ:الخياريياسينبنأحمد

.منشورات:)المدينةا/حالنبوةأرضمنأعلام:كتبييعقوبأنس

هـ.2255-54أهـص2932،،ط/الحجازيةالرحلة:البتنوني

.البخاريالإمامصحيح:البخاري

.النبويالمسجدفيالدعويةالوسائل/الطلحيبوكة

والمعرفة.العلمدينالإسلام:الرحمنعبد:البهلول



تاريخفيالثمينالعقدهـ(823)ت:المكيأحمدبنمحمدالدينتقي

،بيروت2،ط،الطناحيمحمودومحمدسيدفؤاد:تحقيقالأمينالبلد

هـ.6041الرسالةمؤدسسة

ماضيهاالمنورةبالمدينةالعامةالمكتباتمحمد،عليحمادي:التونسي

د.أإشراف،للباحنثمنشورةغيرماجستير،وحاضرها،رسالة

.امهـ1041819طاشكنديصالحعباس

48153/المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةمجلة:الإسلاميةالجامعة

-9607.

هـ.4221،المكتباتعلوم:النابودةمحمدحسن

هـ.1041القاهرة،الكتبعالم،العامةالمكتباترشاد:حسين

اللطيفعبد/والمكتباتالكتابتاريخمنلمحات

.1/141لأعلاما/الزركلي

.المنورةبالمدينةالوقفيةالمكتبات:مفتيالرحمنعبدسحر

أسعد:تحقيقهـ(209)تالرحمنعبدبنالدينشمس:السخاوي

هـ.9913المدينةتاريخفياللطيفةالتحفة،الحسينيالطرابزوني



آخرالمنورةوالمدينةمكةفيالتعليم:الرحمنعبدمحمد،الشامخ

العلم.دار3،هـط5041:العثمانيالعهد

حياتهحكمتعارف:اللّهعبدبنمحمودالثناءأبوالدينشهاب

الحكم(عارفالإسلامشيخترجمةفيالنغمشهي)أووماَثره

،التراثمكتبة،المنورةالمدينة-الخطراويالعيدمحمدتحقيق

هـ.3041

التربويالدور،الجهنيعوادبنبنيانبنسعود:الصيدلاني

هـ.ا914ط،الشريفالنبويللمسجد

والرحالةالمؤرخينمدوناتفيحكمتعارفمكتبة:حمدانعاصم

.م1102،والغربيينالعرب

ارفى4طهـ.6041،المنورةالمدينةآثار:الأنصاريالقدوسعبد

والنشر.للطباعةالفنون

المأموندارهـ.،04312ط،عرفتهمأعلامعلماء:العقيلاللّّهعبد

.والتوزيعللنشر

الوقف"ممتلكاتوتثمير"إدارهندوةالسيد:أحمدالملكعبد

235.ص،محاضرة



هـ31741،ط،المنورةالمدينةتاريخمنفصول:حافظعلي

.م6691

المثنى.مكتبةبيروت9،028/،حالمؤلفينمعجم:كحالةرضاعمر

الكريمةالآثارذكرفيالناسكاعتباررسالة:التراثتحقيقلجنة

االلال،مكتبةدار،بيروتجبير،ابنبرحلةالمعروفةوالمناسك

.م8191

،م291هـ1،41345ط،الحرمينمرآةباشا:رفعتإبراهيماللواء

.بالقاهرةالمصريةالكتبدارمطبعة

"ظاهرة:بعنوانبحنسام،8891"بدمشق،العربيةاللغة"مجمعمجلة

".المغربيةالخزانةتاريخفيالكتبوقف

العربي.التاريخمجلة

الحديثماأهلوإرشيف33،العددالإسلاميةالجامعةلمجلة

1/4624).

هـ.7041رجمماعدد،المنهلمجلة

هـ.7041رجبعدد،الإسلاممنبرمجلة



وخلفائهع!الرسولعصرفيالعلميةالحركة:الوكيلالسيدمحمد

هـ.9041،والتوزيعللنشرالمجتمعدار،جدة2،ط،!وّر!

الشريف.المصحفمكتبة:الخيطراويالعيدمحمد

عرفتهم.ومفكرونعلماء:المجذوبمحمد

الرياض2،ط(،المنورةبلادنا)المدينةهذه:البليهشيصالحمحمد

الثقافيةللنشاطاتالعامةالإدارةالشبابلرعايةالعامةالرئاسة

هـ.8041

،41طوالمصادر،والبحثالمكتبةفيلمحات:الخطيبعجاحمحمد

هـ.ا214،الرسالةمؤسسة:بيروت

(ت)د.وفلسفتها،الإسلاميالتربية:الأبراشيعطيةمحمد

الحديخما.الكتابدار،الكويت

.6291طالإسلاميالتاريخفيقرطبةمحمود:محمد

الماضيبينالعزيزعبدالملكمكتبة،سليمانبنالرحمنعبد:المزيني

والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشؤونوؤارة:والحاضر)المدينة

.83،92م(1هـ-9141999العزيز،عبدالملكمكتبةوالإرشاد،



4،ط،5041،التشريعفيومكانتهاالسنة:السباعيمصطفى

الإسلامي.المكتب:بيروت

عشر.والخامسعشر،الرابعالقرنأعلامموسوعة

،1طالمنورةالمدينةعنوذكرياتصور:المنورةبالمدينةالأدبيالنادي

هـ.3041

هـإلى4134منالمنورةالمدينةفيالأهليالتعليم:الأدبيالنادي

هـ.2141،المنورةالمدينة.وصفيةتاريخيةهـدراسة8041

عننبذهوالإرشاد:والدعوةوالأوقافالإسلاميةالشئونوؤارة

.المنورةبالمدينةالعزيزعبدالملكمكتبة

.الحرةالموسوعة-وكيبيديا

هـ.1041،التاريخعبرالنبويالمسجدالسيد،محمد:الوكيل

-نزهة41:العربيةالمكتبةوبنيةالوقف:ساعانيمحموديحيى

المدنيإسماعيلبنجعفر،والآخرينالأولينمسجدفيالناظرين

العصرفيالشريفالنبويوالمسجدهـ.1،4321ط،البرؤنجي

هـ.4134-!ا23العثماني



الموضوعاتفهرس

الصفحةالموضوع

المقدمة

الموضوعفيالكتابةسبب

91المكتبةتعريف

02والمجتمعللفردالمكتبةأهمية

42الإسلامفيالمكتباتأشهر

42العلمدارمكتبة

52بالقاهرةالقوميةوالوثائقالكتبدار

62قرطبةمكتبة

92المغربيةوالوثائقللكتبالعامةالخزانة

03(العلم)دارسابورخزانة

03المدينةفيالوقفيةالمكتباتأهم

03المصحفمكتبة



المبويالممسجلمح!بي

لصمفحةالموضوعا

53المحموديةالمكتبة

83الحسينيحكمتعارفمكتبة

14العامةالمنورةالمدينةمكتبة

64الخاصةالمكتبات

كتبيمحمدحسنالسيدمكتبة

الرحمنعبدبنصافيالسيدمكتبة

الخيالىاللّّهعبدبنالرحمنعبدالشيخمكتبة

جزائريالقادرعبدالشيخمكتبة

شلبىالقادرعبدالشيخمكتبة

حمدانعمرالشيخمكتبة

الختنىاللّهسعدإبراهيممحمدالشيخمكتبة

الشنقيطيالجكنىمايابىبنالخضرمحمدالشيخمكتبة

الحسينيكتبينورمحمدالشيخمكتبة

بخيتياسينمكتبة

خضيرأبيالرحمنعبدبنالحيعبدالشيخمكتبة

46

47

48

94

52

56

57

58



لصفحةالموضوعا

95المدرسيةالمكتبات

95الإحسانيةالمدرسةمكتبة

95آغابشيرمدرسةمكتبة

06الساقزليمدرسةمكتبة

06الشفاءمدرسةمكتبة

16العرفانيةالمدرسةمكتبة

16القازانيةالمدرسةمكتبة

26ناظريكيليمدرسةمكتبة

36:وأشهرها،الأربطةمكتبات

36الجبرترباطمكتبة

36!تعفانبنعثمانسيدنارباطمكتبة

46باشقرةرباطمكتبة

56العزيزعبدالملكمكتبة

96النبويالمسجدمكتبةنشأة

67النبويالمسجدمكتبةتكويننواة



لصفحةالموضوعا

97السعوديالعهدفيالنبويالمسجدمكتبةتأسيس

58النبويالمسجدمكتبةموقع:الثمانيالمبخث

59المكتبةطاتتبعالتيالجهة

79المكتبةإدارةعلىالمتعاقبون

701المكتبةمديرمهام

111المكتبةأقسام

113المطالعةقاعات

113الرجاليةالمطالعةقاعات

412النسائيةالمطالعةقاعات

131الخاصةالمجموعاتقسم

132المخطوطاتلموظفيوتنبيهاتومهامأعمال

147القسمنحطوطاتأبرؤ

171بالقسمالمخطوطاتتخزين

177النادرةالمطبوعاتقسم

181الاطلاعمحدودة



لصفحةالموصوعا

183الدورياتقسم

191الفنيالقسم

112الصوتيةالمكتبة

223والإرشادالعلميالبحثقسم

227والتصنيفالفهرسةقسم

235التزويدقسم

142المكتبةحمستو

542الرقميةالمكتبة

42!االإعارةقسم
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